
 

 

  
L

ag
ga

 F
äl

tr
it

tk
lu

b
b

 

2
0
2
5

 

H
a

n
d

li
n

g
sp

la
n

 

Handlingsplanen är ett dokument som styrelsen arbetat fram inom ramen för genomförd 
styrelseutbildning under 2018. Handlingsplanen kommer löpande sedan att uppdateras årligen i samband 
med årsskiftet och användas som Lagga Fältrittklubbs verksamhetsplan. 
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Organisation 
Lagga Fältrittklubb (LFRK) är en ideell förening som är ansluten till Svenska 

Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Lagga 

FRK:s verksamhet ska styras av de behov och önskemål som våra medlemmar har. 

 

Organisationsskiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämman 

Årsmöte ska äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för 

mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag 

(motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara 

styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.  

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och 

inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 

kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det 

antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.  

Valberedningen 

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 1 ledamot valda av 

årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. 

Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för 

valen under 14 §. Senast en vecka före mötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt 

för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla 

föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till 

valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande. 

Ungdomssektionens styrelse har en egen valberedning. 

 

Styrelsen  

Styrelsen uppdrag är att leda och utveckla föreningens verksamhet utifrån föreningens 

ändamål som är att förmedla kunskap, social gemenskap och främja ett livslångt intresse för 

hästar och ridning. Styrelsen ska möjliggöra att föreningens verksamhet kan bedrivas 

ekonomiskt socialt och ekologiskt hållbart. Det innebär att styrelsen ska: 

• säkerställa att föreningen bedriver en verksamhet där alla känner sig välkomna och 

inkluderade, 

• säkerställa att föreningen har en stabil ekonomi som kan täcka sina kostnader och 

investeringar,  

Årsstämma 

Valberedning 

Styrelse  

Ungdomssektion 



• säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån gällande lagar och föreskrifter, samt 

• möjliggöra utbildning, träning och tävling som leder till ett bra hästkunnande och 

främjar god folkhälsa. 

Ungdomssektionen 

I ungdomssektionen (USS) jobbar unga för unga. USS arbetar för att anpassa verksamheten 

efter barn och ungdomars behov och förutsättningar. De vill också stimulera barn och 

ungdomar att ständigt vilja lära mer och därigenom utvecklas samt öka ungdomars delaktighet 

och inflytande. USS ska: 

• främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom 

skapa en demokratisk och vänskaplig anda, 

• tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och 

demokratiska beslut, 

• aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande, 

• anordna aktiviteter som lockar alla medlemmar under 26 år, 

• föregå med gott exempel genom att visa gott kamratskap och följa säkerhetsreglerna, 

samt 

• leva och förmedla föreningens värdegrund till samtliga barn och ungdomar. 

 

För mer information om hur föreningens verksamhet regleras se Stadgar för Lagga fältrittklubb 

Medlemmar 
Föreningen välkomnar alla som vill vara medlemmar. Lagga FRK har cirka 200 medlemmar. 

Miljön ska vara inbjudande och erbjuda en möjlighet till meningsfullt engagemang för var och 

en på den nivå man önskar och förmår. Svenska Ridsportförbundets säkerhetsföreskrifter och 

anvisningar ska efterföljas i alla delar av verksamheten. 

Vision 
Lagga fältrittklubb är den lilla ridskolan med det stora hjärtat där alla kan rida utifrån sina 

villkor. 

Verksamhetsidé och inriktning 
Lagga fältrittklubbs huvudsakliga inriktning är att driva ridskoleverksamhet. Vi erbjuder 

möjligheter för alla, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning, att lära sig 

att rida och hantera hästen. Ridningen ska vara rolig och utvecklande oavsett vilken nivå man 

befinner sig på. Ridning är en folksport och detta ska genomsyra verksamheten och 

föreningen. 

Vi ger ansvar utifrån vilja och kunskap och är ett växthus för bra ryttare och framtidens 

ledare. Genom olika aktiviteter, från teori och utbildning till lek och skoj, gör vi så att det är 

roligt att vara i stallet och lära sig hästkunskap och ansvar. De yngsta ges möjlighet till att 

vara miniskötare och de mer erfarna ges möjlighet till att vara skötare. Att leda på lektioner, 

delta i teoriutbildningar och tävlingar innebär att medlemmar ges möjlighet till ökad kunskap. 

Föreningen bedriver sin verksamhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart i samarbete 

med ägare för anläggningen eftersom vi behöver varandra för att få en helhet i verksamheten. 

Tillsammans skapar och utvecklar vi kunskap, gemenskap och glädje.  

https://idrottonline.se/LaggaFaltrittklubb-Ridsport/laggafaltrittklubb/stadgarforlaggafaltrittklubb


Vi välkomnar aktiva medlemmar och uppmanar alla att engagera sig i olika styrelseuppdrag. 

Vi ger aktiva medlemmar möjlighet till ledarutbildningar, grönt kort eller annan 

specialistkunskap. Vi anordnar och genomför tävlingar både på klubbnivå samt officiellt. En 

annan viktig del i verksamheten är den sociala samvaron utöver själva ridningen.  

Värdegrund 
Ridsportens värdegrund, ledstjärnor, är grunden i verksamheten. 

▪ Alla kan rida och delta på sina villkor. 

▪ Alla är välkomna. 

▪ Glädje, säkerhet, gemenskap, jämlikhet och delaktighet innebär för oss ärlighet, 

ömsesidig respekt, tydlighet, empati och öppenhet gentemot varandra.  

▪ Alla som vistas på anläggningen ska känna sig trygga och säkra. Därför tolererar inte 

föreningen diskriminering, trakasserier, våld, stölder eller droger av något slag och 

detta ska aktivt motarbetas. 

Det ger sig uttryck genom att: 
 

▪ Vi visar hänsyn till andra människor, djur, natur och miljö.  

▪ Vi värnar om våra hästar med kunskap, kärlek och omsorg i allt vi gör. 

▪ Vi sprider glädje så att alla känner sig välkomna, säger hej till alla och ger alla 

ett leende. 

▪ Vi välkomnar och bjuder in alla i våra aktiviteter. 

▪ Vi pratar inte om varandra utan med varandra. 

▪ Vi engagerar till ett aktivt lärande, ger alla en chans att lära sig, lär av 

varandra, ger konstruktiv kritik, uppmuntrar alla att prova och försöka själv 

och delar med oss av det som för oss är självklarheter. 

▪ Vi anpassar utbildning/ridning utefter kunskapsnivå. 

▪ Vi är tydliga med det vi gillar med det alla gör, ger beröm och visar på resultat. 

▪ Vi firar framgångar.  
 

I stallet hjälps vi åt och stöttar de som behöver hjälp och vi är alla goda förebilder. 

Målbild 2025 
Föreningen ska vara en levande verksamhet för alla. 

▪ Öka antalet medlemmar och aktiva från dagens 200 till 230. 

▪ Ha en stabil och hållbar ekonomi. 

▪ Skapa ett bredare utbud för medlemmarna. 

▪ Ge våra tävlingsryttare möjligheten att utvecklas och utbildas på en nivå så att de 

är redo för livet på tävlingsbanorna utanför klubben, så att de någon dag ska kunna 

kliva upp på landslagsnivå. 

▪ Ha en jämförbar standard med övriga av kommunens idrotts- och 

fritidsanläggningar gällande säkerhet och faciliteter.  

▪ Verksamheten ska bidra till förbättrad folkhälsa. 



Bakgrund - Strategi för svensk idrott till år 2025  
I arbetet med att ta fram en strategi för svensk idrott till år 2025 har Riksidrottsförbundet och 

SISU Idrottsutbildarna tagit fram en omvärldsspaning. I årets verksamhetsplanering har Lagga 

FRK valt att använda sig av denna spaning för att lära och förstå vilka trender och samhälls-

förändringar som kan komma att påverka vår verksamhet idag och under de kommande åren.  

Trender som påverkar ridsporten Förbundets omvärldsanalys lyfter fram följande sex 

huvudtrender:  

▪ Hållbar hälsa – från prestation till uppbyggande  

▪ Alla ska med – en heterogen värld med fokus på det som är gemensamt  

▪ Den enda vägen – jämställdhet är vägen framåt  

▪ På mitt sätt – när, hur och var jag vill  

▪ På riktigt – strävan efter positiv friktion i en friktionsfri värld  

▪ Digital verklighet – det digitala och analoga är ett och skapar en ny verklighet 

Vad innebär trenderna för ridsporten?  

Förflyttningen mot ett ökat fokus på balans, uppbyggnad, rekreation och mental styrka 

innebär en fördel för ridsporten, som kan svara upp mot dessa behov på ett sätt som få andra 

idrotter gör. Förutom samvaron med hästar, ofta i en naturnära miljö, erbjuder ridsporten en 

livslång idrott för alla, oavsett ambition, ålder eller andra förutsättningar. Ridskolor bör 

säkerställa en förståelse för och kompetens kring ett hållbart hälsoperspektiv, både vad gäller 

kommunikation och satsningar på utbud och tjänster som tillmötesgår det ökade intresset för 

den mentala hälsan samt samspelet mellan fysiska och mentala prestationer. Exempel på 

aktiviteter som svarar upp mot trenden är när ridskolor använder sig av mental coachning och 

målplaner som ett komplement till uppsutten träning, samt avsutten träning i form av 

exempelvis anpassad för ryttare.  

I dag präglas vårt samhälle av mångfalden av människor och människors sätt att leva. 

Möjligheterna för att kunna vara sig själv, ha smala intressen och ändå hitta gemenskap är 

större än tidigare. Ridsporten är en idrott som sedan länge har legat i framkant vad gäller att 

förena många olika människor i ett och samma sammanhang – oavsett ålder, kön, bakgrund 

eller funktionsvariation. Utmaningen ligger i att balansera mellan att inkludera och lyfta upp 

allas olika behov, men samtidigt behålla de gemensamma intressena i fokus inklusive 

hästarnas behov. Ridsporten har också en utmaning att möta i det faktum att sporten är relativt 

kostsam att utöva, jämfört med exempelvis fotbollen, vilket kan vara socioekonomiskt 

exkluderande.  

I en tid som på många sätt präglas av turbulens, osäkerhet och fientlighet ser vi en växande 

motrörelse och utveckling där grundläggande demokratiska värden som jämlikhet och empati 

blir viktigare. Allt fler inser betydelsen av och värdet i att röra sig mot ett samhälle där vi inte 

längre värderar varandra utifrån stereotypa föreställningar kring kön eller andra demografiska 

variabler. Inom vår idrott tränar och tävlar män och kvinnor tillsammans och på samma 

villkor, vilket ger en bra grund att stå på. Med det sagt är även ridsporten en del av samhället 

och dess strukturer, vilket troligtvis är en bidragande faktor till att andelen kvinnor är 

dominerande bland gräsrötter och i breddverksamheter, men inte i samma utsträckning i 

elitsammanhang. Ur ett ridskoleperspektiv så finns ett arbete att göra vad gäller att 

kommunicera utåt att vi erbjuder verksamheter där alla kan känna sig hemma oavsett 

könstillhörighet. Stämpeln ”tjejsport” är något som många ridskoleelever inte alls känner igen 

sig i, utan är en etikett som kanske framför allt ges av utomstående med mycket liten faktiskt 

erfarenhet av ridskolor. Hästen är en utmärkt representant för detta förhållningssätt, eftersom 



den inte gör skillnad mellan olika ryttare baserat på kön. Ridskolor tjänar på att fundera 

igenom hur de bemöter människor av olika kön, till exempel så kanske ”ponny-pappornas” 

ideella arbetsinsatser uppmärksammas positivt i större utsträckning än ”ponny-mammornas”, 

bara för att de traditionellt sett är mer ovanliga besökare i stallet?  

Inom hälso- och träningsområdet eftersöks i allt högre grad flexibla och personanpassade 

tränings- och idrottsformer. Motion förutsätter inte längre medlemskap till en klubb eller 

förening, och att ansluta sig till ett medlemskap eller att behöva anpassa sig till specifika 

datum eller tider kan för många upplevas som ett en ”uppoffring”, ett ”krav” eller ett ”tvång”. 

För ridsporten, som på många sätt bygger på struktur och noggrann planering, av 

säkerhetsskäl och för djurens välfärd, innebär ökade krav på flexibilitet en stor utmaning. Hur 

kan behovet av flexibilitet och individens intressen kombineras med de förutsättningar som 

ridskolorna står inför? Ridskolor bör erbjuda digitala kanaler eller plattformar där eleverna 

enkelt kan köpa/sälja och byta förköpta ridlektioner, samt utrustning. Vad gäller det ideella 

engagemanget som många ridskolor är beroende av så påverkas det troligtvis negativt av 

denna trend, i dess traditionella form med förutbestämda och helt gemensamma arbetsdagar. 

Ridskolorna bör fundera över om mer flexibla och individuella former av ideellt engagemang 

kan erbjudas, som fortfarande kommer verksamheten till gagn på önskvärt sätt. 

Ridverksamheten 
För att driva klubbens verksamhet krävs kunnig personal och en kompetent, väl sammansatt 

styrelse samt sist men inte minst engagerade medlemmar. Klubben köper medlemmarnas 

uppsuttna ridlektioner för varje termin av ägaren till anläggningen, vilket innefattar 

ridhushyra, hästhyra och ridlärare. För att säkra god kvalitet kravställs efterlevnad av och 

vidareutveckling inom gällande lagar och SvRF:s regler och förhållningssätt samt klubbens 

stadgar.  

Vid sidan av terminslektionerna genomför klubben en mängd olika aktiviteter både i praktik 

och teori utifrån teman hästkunskap, ridlära och ledarskap löpande under året. Stående 

aktiviteter på plats i anläggningen under året är till exempel: Teori för nybörjare i anslutning 

till deras lektioner de två första terminerna, schemalagda stallvärdar, ledare på uppsuttna 

lektioner, skötarutbildningar, Grönt kort-utbildning, ULK/FULK-utbildning, Vi i stallet-

tävling, lokala tävlingar, klubbtävlingar i dressyr, hoppning, WE och hästkunskap, deltagande 

i kommunens olika projekt för ungdomar, stallfritids (ålder 6-15) på alla lov, ryttarutveckling 

genom prestationssamtal och coachning kring att sätta mål med sin ridning, digitala fys-

träningar, teoripass på olika teman, stallrallyn, tömkörning, löshoppning och egen-häst-dagar. 

För att följa klubbens löpande verksamhet se Lagga FRK:s kalender.  

Klubben är även aktiv på sociala medier. Detta dels för att kunna nå ut till medlemmarna i 

form av anmälan till olika aktiviteter, dels i ett utbildande syfte. Ungdomssektionen lägger 

ofta upp olika utmaningar till medlemmarna att genomföra och sedan använda sig av olika 

hashtags för att visa upp sina kunskaper. Även Youtube används av klubben för att visa upp 

och på så vis kunna inkludera fler medlemmar vid exempelvis julavslutningar och 

teoritävlingar. 

Prioriterade områden för verksamhetsåret 2021  
I tabellen nedan listas planerade aktiviteter för att uppnå klubben prioriterade områden: öka 

medlemsantalet, engagera medlemmar, underhåll av lokaler och faciliteter, kommunikation, 

kunskap, ekonomi och folkhälsa. Aktivitetslistan uppdateras löpande under året. 

https://idrottonline.se/LaggaFaltrittklubb-Ridsport/Kalender?calendarEventId=61796805


Mål Aktivitet Genomförande 

(datum och 

ansvarig) 

Öka 

medlemsantal 

Samarbeta i ökad utsträckning med Knivsta kommun, i olika 

samarbetsprojekt och aktivt söka nya samarbetspartners, som 

kan möjliggöra att vi syns mer i olika kanaler.  

  

Löpande, 

Ordförande och vice 

ordförande 

 Löpande säkra att medlemmar betalar medlemsavgift och 

informera om vad som de får med i medlemsavgiften. 

 

Löpande, 

Kassör 

 Att varje år anordna en sommarshow och en julshow där vi 

bjuder in allmänheten och berättar om vår verksamhet. 

 

Löpande, 

tävlingsansvarig 

 Delta i allmänna aktiviteter exempel Knivsta marknad och 

berätta om vår verksamhet. 

 

Löpande  

 Fortsätta vårt samarbete med andra klubbar så våra barn och 

ungdomar får möjlighet att träffa andra likasinnade för att 

utbyta kunskaper, träffa nya kompisar och bredda sitt 

kontaktnät, med bland annat utbytestävlingar 

 

Löpande, 

tävlingsansvarig 

 Genomföra en medlemsenkät under 2021 för att ta del av 

feedback, inspel och utvecklingsmöjligheter som kan vara till 

grund för ett arbete med klubbens övergripande målsättningar  

 

VT 2021 

Ordförande och vice 

ordförande 

Engagera 

medlemmar 

Vidareutbilda våra ungdomsledare för att skapa morgondagens 

starka och trygga ledare. (Bland annat ULK och FULK) 

 

Vår och hösttermin, 

Utbildningsansvarig 

 Ta hand om nya medlemmar vid terminsstart på ett inbjudande 

och organiserat sätt, genom ”ny i stallet-utbildning” och att ha 

stallansvariga de fem första veckorna per termin från styrelse 

och USS. 

 

Ordförande, 

utbildningsansvarig 

USS 

 Hålla uppdaterade mejllistor för att kunna komma i kontakt 

med medlemmarna. 

 

Vid terminsstart, 

Kassör 

 Erbjuda och kommunicera olika styrelseuppdrag Inför ny styrelse, 

Ordförande 

 

 Delegera vissa uppgifter till arbetsgrupper  Löpande, Styrelsen 

 

 Delta som medarrangör till Ponny SM för fälttävlan i juli 2021. 

 

16–18 juli 

 Skapa en aktiv trygghetgrupp (från styrelsen och uss) för vårt 

värdegrundsarbete - trygg i stallet. Lägga en plan för aktiviteter 

under året.  

VT 2021, Trygg i 

stallet grupp 

 

 Utse grupp för ansvariga säkerhet. VT 2021 

Kafeteriaansvarig 

 

Lokaler och 

faciliteter 

Krubbis-städlista sätts vid varje terminsstart, USS-ordförande 

ansvarar för att säkerställa att den följs 

 

Vår och hösttermin  

 Ta fram schemalagd tid (doodle) för medlemmar att ansvara 

för cafeteria/tid på Lagga. 

Kafeteriaansvarig ht 

2021 

 

Kommunicera  Utveckla hemsidan med protokoll från styrelse- och årsmöten. Vice ordförande och 

sekreterare 

 



 Uppdatera och kommunicera möjligheter att köpa kläder med 

föreningens logotyp 

 

VT2021 

 

 Aktiv arbeta med vår hemsida och klubben på sociala medier 

#laggafrk  

• Facebook 

• Instagram 

 

Löpande, 

Utsedd 

medieansvarig i 

styrelsen och USS 

 Skicka medlemsbrev (två gånger per termin) med information 

med nyheter, vad som hänt och kommande aktiviteter. 

 

Löpande, 

ordförande 

 Ta fram ett digitalt informationspaket via mejl till alla 

medlemmar varje terminsstart. 

Information ges vid varje terminsstart om föreningen. 

 

VT 2021, 

sekreterare 

Kunskap Se över vilka utbildningar som ska ges och till vilken målgrupp. 

 

Löpande, 

utbildningsansvarig 

 

 Kommunicera att vi erbjuder utbildning utifrån önskemål och 

kunskapsbas. 

 

Inför varje termin, 

Utbildningsansvarig 

 Genomföra Lagga Cup (med fyra deltävlingar i dressyr, 

hoppning, WE och hästkunskap) 

 

VT 2021 

tävlingsansvarig 

 Möjliggör för medlemmar att ta ett större ansvar för 

hästskötsel och ökad kunskap kring hållbar hästhållning 

genom att vara miniskötare/skötare 

 

Löpande, årsvis 

skötaransvarig USS 

och vice ordförande 

 

 

 Delta med flera lag i teoritävlingar så som Vi i Stallet och 

Hästkunskaps Cup 

 

VT och HT 

USS och 

Utbildningsansvarig 

 

 Ta fram en mall för aktiviteter och bygg in teori-/kunskapspass 

i alla aktiviteter för USS. 

 

VT2021, USS 

 

 Ta fram och löpande uppdatera aktiviteter (med fokus på 

uppsuttna, teori, ledarskap och samkväm) för medlemmar som 

kommuniceras i vår digitala kalender.  

Löpande, 

Ordförande USS, 

tävlings- och 

utbildningsansvarig 

 

 Vid varje lov möjliggöra för allmänheten att delta på ”stall-

fritids” om en del i att skapa en aktiv livsstil för barn och 

ungdomar. 

Sport-, påsk-, 

sommar-, och 

höstlov 

 

 Genomföra ridläger i anslutning till terminsstart HT 2021 

Tävlingsansvarig 

och 

utbildningsansvarig 

 

 Öka kunskap om häst via #Laggachallande2021 

 

Månatligen 2021, 

USS 

 

Ekonomi  Aktivt arbeta med vår plan för sponsring 

 

Löpande, 

Sponsringsansvarig 

 

 Ta fram en årlig VP och budget 

 

Februari, 

Kassör och 

ordförande 

 



 Genomföra medlemsrally för ökade intäkter 

 

1 ggr/år 

Sponsringsansvarig 

 

 Ha en aktiv kontakt med Knivsta kommun för att beskriva 

verksamheten. 

 

Löpande, 

Ordförande och 

kassör 

 Ta fram en plan för att alla medlemmar ska sälja en gång per 

år/grupp och på så sätt öka klubbens intäkter. 

 

Löpande, 

Försäljningsansvarig 

 

Folkhälsa Ta fram ett träningsprogram för ryttare 

 

VT 2020 

 Aktivt delta i samband med andra ideella föreningar 

 

Föreningsrådet, 

ordförande 

 

 Hitta andra idrottsföreningar i kommunen vi kan samarbeta 

med för att skapa synergier kring olika typer av idrottande som 

stärker medlemmarnas hälsa. 

 

HT 2021 

 Delta i Knivsta kommuns projekt för friluftsliv 2021  

 

2021 

Budget 2021 

 

Uppföljning 
Planen ska löpande följas upp och justeras i samband med styrelsemöten. Förslag på 

verksamhetsplan för kommande år delges medlemmar på årsstämman där inspel tas emot. 

Större uppföljning och revidering genomförs sedan på det första ordinarie styrelsemötet efter 

att ny styrelse tillträder (på årsstämman).  

Ekonomisk uppföljning sker månatligen i samband med styrelsemöten. 

Budget 

Benämning Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Rid-/terminsavg -633060 -108485 -150000 -590000 -1481545

Medlemsintäkter -39500 -8500 -6000 -3000 -3000 -60000

Cafeteria -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -50000

Klubbtävling -6200 -3400 -3450 -6900 -6900 -26850

Tävling Kulla Vreta intäkt -40000 -15000 -55000

Ridläger intäkt -20000 -50000 -20000 -90000

Bidrag 0

-Statliga (pga att vi nu fakturerar via klubben) -50000 -50000

-Statliga -50000 -50000

-Kommunala Knivsta kommun -30000 -30000 -60000

Köpta tjänster ridskolan 633060 108485 150000 590000 1481545

El/Värme 3500 3500 3500 3500 14000

Telia datakommunikation 1658 1658 1658 1658 6632

Kostnader Cafeteria 5400 4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260 48000

Kostnader Tävling klubb 4200 3300 3150 6500 6750 23900

Tävling Kulla Vreta kostnad 26000 11000 37000

Upplands ridsportförbund lagavg 1800 1800 3600

Equipe 0

Medlems avg Upplands ridsportsförb 15000 15000

Medlems avg SvRF 23968 23968

Gruppförsäkring SvRF 16157 16157

Medlemsavg Knivsta föreningsråd 428 428

KV hyra 19104 19104 19104 19104 76416

Knivsta kommun renhållning 1004 1004 1004 1004 4016

Ridläger kostnad 75000 75000

Lön 5000 5000 10000

Arbetsgivaravg 1571 1571 3142

Utbildning ULK 3200 3200 6400 12800

Utbildning FULK 2000 2000

10-kronan 940 940

Utbildning Svenska ridsportsförbundet ridlärar/tränarkonvent 2000 2000 2000 2000 8000

Utbildning Sisu grönt kort 1425 1425

Utbildning Sisu vi i stallet 1575 1575

Upplandsridsportsförbund ridprov 500 500

Upplandsridsportsförbund ridlärautbildning 8000 8000

Licensavg Fortnox 705 705 705 705 2820

Bankkostnader 2300 600 600 600 600 600 600 400 600 600 600 8100

6888 -1536 3235 5623 -89286 25922 -78695 45264 32264 -24837 7692 29035 -38431


