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Salaortens Ryttarförening vill härmed informera Kommunstyrelsen om föreningens ekonomiska 

situation samt ansöka om utökat ekonomiskt bistånd från kommunen. 

Bakgrund: 

Föreningen har under många år arbetat målmedvetet med att komma tillrätta med den ansträngda 

ekonomin. Resultatmässigt har det gjort att SORF under 2012, trots lågkonjunktur och sviktande 

ridintäkter kunde åstadkomma det bästa resultatet på många år, -27000. 

Tidigare underskott: 

Föreningen har många års förluster bakom sej, totalt -1807 000. Det har naturligtvis lett till att 

likviditeten blivit hårt ansträngd. Genom en mängd åtgärder har föreningen ändå lyckats få 

verksamheten att fungera. 

Gjorda investeringar 

Investeringar och reparationer av anläggningen har möjliggjorts bland annat tack vare bidrag från 

kommunen och EU-bidrag men även med hjälp av Sparbanken och andra mindre bidragsgivare. Ett 

mycket stort ideellt arbete och engagemang har lagts ned på vår anläggning vad gäller skötsel, 

målning, projektledning med mera. Detta har lett till att stora reparationer (omläggning av 

ridhustaket samt diverse reparation och målningsarbeten m.m.) och nyinvesteringar (Maratonbana 

för körning unik för hela Mellansverige) som ger mycket goda möjligheter att fortsätta och utveckla 

verksamheten på SORF. 

Trend för Sveriges ridskolor: 

De senaste 5 åren har en tydlig minskning av antalet ridande märkts i hela landet. För både vår del 

och många andra ridskolor har beläggningen minskat till 75-BO% av den ursprungliga och det är där 

den verkar stabilisera sig. För att överleva på sikt måste vi anpassa kostymen till intäktsminskningen. 

Anpassning-ny verksamhet på Ridskolan: 

Vi har tack vare Ridskolans samarbete med Idrottslyftet de senaste 5 åren haft en mängd lyckade 

projekt som har möjliggjort ny verksamhet på ridskolan såsom stallfritids, US-aktiviteter, 

handikappridning, utökat samarbete med Ösby Naturbruksgymnasium, friluftsdagar samt två 

nystartade projekt med ridning och ledarskap. 

Sektionernas verksamhet 

Våra sektioner har genomfört ett antal mycket lyckade tävlingar som gett bra tillskott till föreningens 

ekonomi. Under 2012 har vi haft ett mycket lyckat SM i voltige och i hoppning Bronshästen som i år 

blev det bästa på många år. 



Omorganisation och besparingar 

Stora ansträngningar har också gjorts för att minska kostnader för hästar, anläggning och personal. 

Styrelsen har tagit beslut om personalförändringar som under 2013 kan spara mellan 250000 och 

300000/år. 

Styrelsen har som mål att föreningen från och med 2013 ska göra ett positivt på i snitt 180000kr/år 

så att SORF"s balanserade underskott på -1800000 ska vara utjämnat år 2022. 

Balans i likviditeten 

När de beslutade åtgärderna kring kostnads besparingar och personalminskningar slår igenom fullt ut 

under 2013 har föreningen mycket bra förutsättningar för att få en likviditet i balans och således 

klara av löpande utgifter. 

Ansöker om utökat ekonomiskt bistånd från Sala kommun 

För att klara av föreningens likviditetsbehov under hösten 2012 och kunna utföra betalningar av 

skatter, leverantörsfakturor och löner ansöker SORF härmed om akut stöd från kommunen för att 

täcka likviditetsunderskottet som kommer att bli ca -300000 kr i början av november. 

För att kompensera en del av alla kostnadsökningar för anläggningen (ränteökningar, löneökningar, 

ökat underhållsbehov pga anläggningens ålder m.m.) ansöker föreningen också om en höjning av 

skötselbidraget med 100000kr/år från och med 2013. 

Föreningen önskar att ni så snart som möjligt tar ställning till vår ansökan beträffande medel för 

likviditetsunderskottet samt det årliga anläggningsbidraget. 
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