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Årsredovisning 
Verksamhetsåret 2022  

Verksamhetsberättelse 

Styrelse, sammanträden med mera 

Clarebergs Ridklubb, som bildades den 20 februari 1969, har under 2022 avverkat sitt 53:e 

verksamhetsår. Vid årsmötet den 13 mars 2022 valdes följande personer:  

Ordförande fyllnadsval 1 år (2023) Maria Bennelind 
Ledamot nyval 2 år (2024) Åsa Midhav  
Ledamot nyval 2 år (2024) Eva Hedemyr 
Ledamot nyval 2 år (2024) Angelica Rinaldo Jones 
Ledamot fyllnadsval 1 år (2023) Ida Rosdahl 

Ledamot med mandatperiod till 2023 

Ledamot   Ulrika Hamnered 
Ledamot   Ann-Charlotte Bergman Lyck 

Revisorer 

Revisorer under verksamhetsåret har varit Helene Holzt Karlsson, auktoriserad revisor samt Nina 

Anyai suppleant. 

Valberedning 

Till valberedning valdes: 
Annika Potter (sammankallande) 
Niklas Carolusson 
Katarina Bylander 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

Ordförande  Maria Bennelind 
Vice Ordförande Ida Rosdahl 
Kassör  Ann-Charlotte Bergman Lyck 
Ledamot  Ulrika Hamnered 
Ledamot  Eva Hedemyr 
Ledamot  Angelica Rinaldo Jones 
Ledamot  Åsa Midhav 
US Ordförande Lisa Bergstad 

Sammanträden 

Styrelsen har från sitt tillträde 13 mars 2022 till 4 mars 2023 haft tolv styrelsemöten, tio arbets-eller 

extramöten samt en fokusdag inför höstterminens start. Styrelsemöten är protokollförda. 
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Under verksamhetsåret har föreningen kämpat med en svår ekonomisk situation. Stundtals har det 

varit svårt att få likviditeten att gå ihop och kunna betala skatt och avgifter, löner och leverantörer.  

I och med det har en tät dialog förts med kommunen där föreningen genom styrelsen har lämnat in 

skrivelser till presidiet för Idrott och föreningsförvaltningen med ett nödrop på hjälp. Genom det 

arbetet fick vi under hösten stöd med 668 000 kr, samt 51 000 kr för ökade kostnader vilket var ett 

ytterst välbehövligt tillskott i kassan för klara av att driva ridskolan vidare.  

Utmaningarna har varit många. Vår redan svåra ekonomiska situation i kombination med ökande 

kostnader på räntor, foder, strö, drivmedel mm. Därför är vi oerhört tacksamma för alla som hjälpt 

till under året med stort som smått. Vi är också tacksamma att vi har goda relationer med våra 

leverantörer som genom dialog gått med på förlängda betalningstider på fakturor och delbetalningar 

under året som gått.  

Medlemsavgifter och antal medlemmar 

Per den sista december 2022 var antalet medlemmar 384 st och medlemsavgifterna har under 2022 

varit: 

• Senior  525 kr 

• Junior  400 kr 

Medlemsmöten 

Styrelsen har utlyst två medlemsmöten under verksamhetsåret 2022 där vi informerat om bland 

annat vår svåra ekonomiska situation och sådant som är på gång i klubben. Vid dessa tillfällen har vi 

också haft frågestunder och det har bjudits på fika. 

• 15 maj 2022 

• 15 december 2022 

Ridskolan 

Ridskoleansvarig Ann Billqvist  
Stallansvarig  Johanna Vasell  
 
Ridskolan har under året drivits i egen regi. 
 
Medelantalet anställda under året 2022, baserat på en årsarbetstid på 1920 timmar är 7,08 stycken 
fördelat på 2 män och 5,08 kvinnor.  
 
Vi har en instruktör inhyrd med F-skatt.  
 
Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia och har kollektivavtal med Kommunal.   
 
Ett stort tack till våra medlemmar som avlastar ordinarie personal genom att hjälpa till i stallet på de 
stora helgerna och löpande på lördagar och söndagar under terminerna. Ni är viktiga för vår 
verksamhet och goda förebilder för våra många yngre ryttare som vistas på anläggningen.  
 
Tack också till er som på ideell basis ställde upp under Jul- och nyårshelgerna och tog hand om våra 
fina hästar och skötsel av stallet. 



 
 

3 
 

 
Vi är glada att under 2022 kunnat börja genomföra aktiviteter igen och att tidigare år som präglats av 
Covid-19 ligger bakom oss. Det har inneburit att möten, familjedagar, tävlingar, lov-aktiviteter, läger 
mm har genomförts och gett ett fint tillskott i kassan. 
 
Under sommaren 2022 var våra hästar/ponnyer på sommarbete hos Susanne Ivarsson i Kareby och 
Gunilla Johansson i Torrebräcka. Vi har haft dessa goda relationer i många år och hoppas att vi kan få 
fortsätta det goda samarbetet även sommaren 2023. De hästar som skadade sig innan sommarbetet 
var inackorderade och fick fin omvårdnad när de inte kunde följa med kompisarna på betet.   
 
I samverkan med Burgårdens gymnasium tog vi emot fyra elever som studerar djurvårdslinjen där 
stall- och hästvård ingår. Vi samverkar även med Realgymnasiet och tog i år emot tio elever som 
valde att göra sin praktik hos oss.  
 
Under hösten marknadsförde vi oss med lediga stallplatser och fick under hösten ett fint gensvar. Vi 
har när året är slut åtta privathästar uppstallade.  
 
Under året har personalen jobbat aktivt med att utbilda våra hästar och sett till att alla de hästar vi 
köpte förra verksamhetsåret kommit in i verksamheten på ett bra sätt.  Vi har under året sålt några 
hästar som vi sett inte skulle kunna komma in i verksamheten på längre sikt för att bättra på vår 
likviditet. Vi har sakta börjat att fylla på med elever i våra grupper, främst juniorer. 
 
Trots att vi har fyllt på med nya hästar så är det så att ridskolan har svårt att få till en bra balans 
emellan hästar och efterfrågan ifrån elever. Vi ser idag att vi behöver fylla på med fler hästar (ponnys 
framför allt) för att säker ställa att vi kan fylla på i våra grupper och öka våra intäkter framåt. Vi har 
några trotjänare som börjar bli äldre och det behöver komma in nya hästar och ponnys för att på sikt 
ersätta dessa.  
 
När det kommer till utrustning har vi inte haft ekonomi att köpa in så mycket nytt utan vi har försökt 
att använda det vi har i största möjligaste mån. Men vi har många hästar och utrustningen slits. De 
sadlar som köpts in har köpts begagnade och utrustning efter behov.  
 
Foderstaterna har uppdaterats och vi har gjort en del justeringar för att komma ner i kostnader.  
 
Vi skor de flesta av våra hästar endast fram för att komma ner i kostnad. Detta har fungerat bra men 
de som blir ömma och inte trivs med det har skotts runt om.  
 

Tävlingsverksamhet 

Vi har under 2022 anordnat Pay and Jumps för utomstående, och till viss del lektionsekipage, 

följande datum: 

• 2022-05-01 

• 2022-05-29 

• 2022-08-21 

• 2022-09-04 

Vi har under 2022 haft följande aktiviteter för medlemmar: 

• Lingondressyr 2022-03-20 
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• Påskhoppet 2022-04-09 

• Blåbärshoppning 2022-05-20 

• Höstdressyr 2022-10-02 

• Halloweenhoppet 2022-10-30 

Läger 

Under 2022 har vi haft följande läger och andra kurser: 

• Sportlovsfritids 

• Påsklovsfritids 

• Hopp & Terräng kurs 

• Dagridläger 2st 

• Igångsättningsläger 

• Uteritter, 3 st 

• Höstlovsfritids 

• Hopp- och bomkurs 

Två teoriveckor har genomförts: 

Vecka 14 

• Måndag: Dressyrclinic – Johan Lundgren 

• Tisdag: Hoppclinic – Lydia Lindén 

• Onsdag: Voltige – Ale Voltigörer 

• Torsdag: Western – Annika Eriksson 

• Fredag: Hur man bygger en tävlingsbana 

Vecka 43 

• Måndag 

o Galoppfattning och sittben 

o Hoppclinic 

• Tisdag 

o Häst vid hand 

o Löshoppning 

• Onsdag: 

o Presentations av ridskolans hästar 

• Torsdag: 

o Working Equitation 

• Fredag:  

o Hur vet man att hästen mår bra? 

o Ryttarens utbildningskala 

• Lördag: 

o Stall och Hästkurs för föräldrar 

o Rykttävling 
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Sommaravslutning 

För att fira in sommaren tillsammans bjöds medlemmar samt deras familjer och vänner in till en 

sommaravslutning. Söndagen den 18 juni erbjöds ponnyridning samt fiskedamm och Café Clara var 

öppet. US hade en uppvisning till häst i ridhuset. 

Inköp, inhyrning och avyttring av häst/ponny 

Inköp 
Rosa 
Happy 
Foderhästar 
Otto 
Roga 
Inhyrd häst/ponny 
Laura 
Följande hästar har tyvärr lämnat oss 
Walle 
Grappa 
Kalle 
Twinnie 
Sålda/inhyrda 
Vide (hyrs ej längre) 
Cesar (såld) 
Mona (såld) 
Toffy (såld) 
Solveig (såld) 
Hannibal (såld) 
Viduk (såld) 
 

Styrelsen 

Ny hemsida 

Från och med årsskiftet 2022-2023 erbjuder inte längre riksidrottsförbundet gratis hemsidor till 

föreningar och förbund i IdrottOnline. 

På ideell basis har vi med hjälp av en av styrelsen utsedd IT-ansvarig byggt en ny hemsida till klubben. 

Hemsidan är baserad på WordPress och ligger på webbhotellet Inleed. Detta upplägg valdes eftersom 

WordPress är ett av världens mest använda publiceringssystem och att det är kostnadseffektivt. Vår 

nya lösning ger oss full kontroll över hemsidans utformning och gör oss inte beroende av dyra 

konsulttjänster. 

Den 30 december 2022 publicerades den nya hemsidan. På denna nya hemsida fanns då av styrelsen 

prioriterad information tillgänglig på samma webbadress som förut. Planen är att under 2023 

fortsätta arbetet med att utveckla hemsidan och göra mer information tillgänglig där. 
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Återbruksdagen/kanelbullens dag 

Den 2 oktober anordnade styrelsen återbruksdagen/kanelbullens dag. Fokus skulle vara familj (för att 

locka fler medlemmar) samt återbruk så att medlemmar skulle få chansen att köpa begagnade 

ridartiklar av varandra. Café Clara var öppet och erbjöd olika varianter av kanelbullar, ett lotteri 

anordnades och det bereddes plats för klubben och medlemmar att lägga fram och sälja begagnade 

artiklar. 

Ett förråd på klubben rensades/sorterades och utvalda artiklar som ansågs tilltalande antingen 

prissattes och lades fram till försäljning, eller blev till vinster i ett lotteri. Detta både för att göra plats 

och för att få in en slant till klubben. 

Clarebergsdagen 

För att locka fler medlemmar samt satsa på hållbarhet genom att erbjuda tid och plats för 

begagnatförsäljning anordnades söndagen den 12 juni Clarebergsdagen. Vi hälsade välkomna till 

bakluckeloppis, tipspromenad, ponnyridning och café Clara var öppet. 

Anläggning 

I början av 2000-talet genomfördes en renovering/ombyggnad av stallet som fastighetskontoret var 

ansvariga för. Den ventilationen som installerades var otillräcklig för den djurhållning som vi har och i 

mars 2020 fick vi ett föreläggande från Länsstyrelsen att åtgärda fukten och svartmöglet i stallet.  

Fastighetsägaren och Idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF) kontaktades för att starta processen 

om vem som ska ansvara och göra vad. Se verksamhetsberättelse 2020, samt 2021.  

Trots styrelsens påtryckningar under 2021 och 2022 ser vi att Fastighetskontoret och Idrotts- och 

Föreningsförvaltningens hantering av detta ärende inte hör till det mest prioriterade. Sommaren 

2021 byggdes spolspiltan om så att ingången är från utsidan och fukten inte kommer in i stallet. Den 

är dock inte i drift ännu då fastighetskontoret ännu inte åtgärdat felet med vattenledningarna som 

inte klarade av kylan under vintern. Saneringen som skedde under sommaren för att tvätta bort 

möglet i taket 2022 färdigställdes inte utan kommer att slutföras under sommaren 2023.  

Anläggningen är i behov av underhåll och till viss del renovering. Framförallt i stallet där många 

väggar i spiltor och boxar börjar gå sönder. Under 2022 har det inte funnits medel att genomföra 

några större aktiviteter kopplat till detta utan vi har med mindre medel och frivilliga krafter lagat det 

som gått. Underlaget i ridhuset är utbytt och till detta fick vi bidrag ifrån IOFF för att kunna 

genomföra.  

 

Övriga aktiviteter och verksamhet 

Bidrag 

Vårt verksamhetsbidrag från Göteborgs Idrott och föreningsförvaltning var oförändrat under 2021, 

med ett stöd på 450 000 kr. Lokalbidrag från Göteborgs Idrott och föreningsförvaltning under 2021, 

med ett stöd på 117 000kr 

Under 2022 har vi ansökt om flera bidrag och dessa blev beviljade: 
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• Investeringsbidrag – nytt underlag 340 000 kr 

• Ökade energi och foderkostnader 668 000 kr 

• Särskilt energibidrag  51 000 kr 

Bingoverksamheten i alliansens hallar har vi fått en utdelning på 28 463 kr 

I juni hade vi oturen att några hästar rymde och skadade sig. I samband med detta efterlyste vi bidrag 

från medlemmarna för att kunna täcka veterinärkostnader med mera. Clarebergs Ridklubb måste ha 

de bästa medlemmarna eftersom vi fick in bidrag på 45 020kr. Vi är så tacksamma för era bidrag! 

Lotterier 

Under några av våra aktiviteter under 2022 så har vi haft lotterier som har fått följande förtjänst: 

• Sommaravslutningen 3 350 kr 

• Återbruksdagen  2 000 kr 

• Lucia   2 000 kr 

Försäljningar 

Vi har haft olika försäljningar under 2022 som har gett följande förtjänst: 

• NewBody 6 584 kr 

• Kryddor 1 215 kr 

• Grillkol 570 kr 

• Idrottsrabatten 23 950 kr 

• Kakor  10 200 kr 

• Julkalendrar 16 100 kr 

• Bingolotter 10 512 kr 

• Sponsorhuset 1 201 kr 

• Folkspel 3 348 kr 

Utbildning 

Styrelsens roll och ansvar 

Lördagen 3 september 2022 deltog styrelsen i en utbildning anordnad av RF SISU kring styrelsens roll 

och ansvar. Ett arbete kring kartläggning av roller påbörjades också. 

Denna utbildningsdag följdes upp tillsammans med representant från RF Sisu den 28 september. 

Unga ledare 

Under året har vi haft förmånen att ha med en deltagare från US på Unga ledarprogrammet som 

anordnats av RF SISU. I samband med utbildningen har vi i föreningen tagit fram en 

ledarförsörjningsplan som ska användas då vi planerar för olika utbildningar, särskilt med tanke på 

våra medlemmar från US. 
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Personalen 

Våra fast anställda instruktörer har varit på en utbildning hos stall Västergården där de talade om hur 

man driver en hållbar ridskola och rida lektioner både i dressyr och hoppning.  

Café Clara 

Café Clara har främst varit öppet på lördagar samt vid olika evenemang. Vi tackar alla som genom 

sina cafébesök stöttat vår förening. Det totala bidraget från caféet blev 67 000 kr för 2022. 

Ungdomssektionen 

Styrelsemedlemmar i ungdomssektionens styrelse var under år 2022: 

Lisa Bergstad (ordförande) 
Ema Campara 
Pauliina Ahlgren 
Natalie Stefanović 
Tijana Zlojutro 
Fanny Ahlgren 
Linnea Bennelind 
Sara Johansson 
Louise Pettersson 
Rebecca Heras 
Samantha Rinaldo Jones 

Aktiviteter och möten genomförda under året 

• Rykttävling den 9 januari 

• US arrangerade kakförsäljning 7 januari till 10 februari 

• Putsdag den 16 januari 

• US möte den 20 januari 

• Blåbärshoppning den 6 februari 

• US hjälpte till på Sportlovsfritids 15 februari tills 17 februari 

• US möte den 17 februari 

• US möte den 3 mars 

• Lek i manegen den 6 mars 

• US årsmöte den 7 mars 

• US möte den 10 mars 

• Lingondressyr den 20 mars 

• US hjälpte till på Påsklovsfritids 12–14 april 

• Skötarmöte den 21 april 

• Påskdag med USS den 24 april 

• US möte den 27 april 

• Rykttävling den 8 maj 

• Blåbärshoppning den 15 maj 

• US möte den 25 maj 

• Fångarna på CRK den 12 juni blev inställd 

• US möte den 7 augusti 
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• US möte den 5 september 

• Putsdag den 17 september 

• US möte den 30 september 

• Höstdressyr den 2 oktober 

• Halloweenövernattning 28–29 oktober 

• US hjälpte till på Höstlovsfritids 1-3 november 

• US hjälpte till med Presentation av alla ridskolans hästar under teoriveckan v 45 den 10 

november 

• US Lucia möte den 14 november 

• US arrangerade Luciatåget och höll i 4 träningstillfällen inför Julshowen 11 december 

• US hade 3 träningstillfällen inför Tomtekadriljen på Julshowen 11 december 

• US hjälpte till att arrangera Årets Bhästis inför Julshowen 11 december 

• US deltog i Shettisgymkhanan på Julshowen 11 december 

• US möte den 15 december 

• US skötaransvariga utsåg en månadens skötare efter varje månad 

• Under året höll US 10 Skogsturer 

Ungdomssektionens styrelse år 2022 har visat väldigt mycket engagemang i klubben. Vi fick in tre nya 

medlemmar efter årsmötet, vilket var väldigt roligt. På våren införskaffade vi nya bommar till 

ridskolan som var ett resultat av US insatser, samt en välförtjänt gåva till ridskoleeleverna. 

Aktiviteter vi höll under året har varit väldigt uppskattade. Vi hade det som roligast på påskdagen och 

halloweenövernattningen. Vi hade också möjlighet att ha flera blåbärshoppningar och 

lingondressyrer av olika slag som vi alla är väldigt nöjda över då de var mycket uppskattade. 

Vi vill tacka alla som hjälpt oss hålla i aktiviteterna. 2022 har varit ett grymt år och vi hoppas att 2023 

blir likaså! 

Vision 

Clarebergs Ridklubb är det självklara valet för ett livslångt intresse och lärande inom ridsporten där 

alla är välkomna. 

Slutord 

Clarebergs Ridklubb vill genom styrelsen framföra ett stort tack för det gångna verksamhetsåret till 

alla våra medlemmar, personal och funktionärer. 

Vi har vid dagen datum inte ännu fått årsredovisningen tillbaka ifrån revisorn. Med anledning av 

det kommer bifogad balans och resultat, men inte hela årsredovisningen med revisionsberättelsen.  

 

Göteborg 5 mars 2023 

 

Styrelsen för Clarebergs Ridklubb 
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Balansräkning 

Tillgängar Not Året 2022 Året 2021

Anläggningstillgångar 6 960 132 7 064 720      

Byggnader och mark 588 200            973 600          

Hästar och inventarier 148 969            225 466          

Summa Anläggningstillgångar 7 697 301         8 263 786      

Omsättningstillgångar

Varulager 96 570              65 720            

Summa varulager 96 570              65 720            

Kortfristiga fordringar

Kundfodringar 53 175              -                  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 281                    9 000              

Summa rörelsekostnader 53 456              9 000              

Kassa, Bank och Plusgiro

Kassa, Bank och Plusgiro 417 843            243 789          

Summa Kassa, Bank och Plusgiro 417 843            243 789          

Summa omsättningstillgångar 567 869            318 509          

Summa tillgångar 8 265 170         8 582 295      

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Reserverat kapital 1 090 089         1 089 425      

Balanserat kapital 388 132            388 132          

Årets vinst -                    664                 

Summa eget kapital 1 478 221         1 478 221      

Långfristiga skulder

Lån I 1 999 904,00 1 999 904      

Lån II 2 363 000,00 2 363 000      

Lån III "häst" 990 741,00 990 741          

Lån IV 259 267,00 348 151          

Summa långfristiga skulder 5 612 912         5 701 796      

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 291 408            277 624          

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 060 074         1 064 700      

Övriga skulder 51 362              59 954            

Summa kortfristiga skulder 1 402 844         1 402 278      

Summa eget kapital och skulder 8 493 977         8 582 295      
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Resultaträkning

Rörelseintäkter Not Året 2022 Året 2021

Ridskoleintäkter 3 615 622 3 788 582      

Medlemsintäkter 180 400            178 300          

Övriga intäkter 772 183            357 894          

Bidrag 1 565 234         814 507          

Summa rörelseintäkter 6 133 439         5 139 283      

Rörelsekostnader

Hästrelaterade kostnader 1 690 265-         1 844 142-      

Personalkostnader 2 127 597-         2 274 629-      

Anläggningskostnader 1 166 373-         983 153-          

Administration/förbrukning 75 999-              143 339-          

Medlemsavgifter 98 383-              61 394-            

Tävlingskostnader 27 160-              15 630-            

Övriga kostnader 402 748-            221 373-          

Summa rörelsekostnader 5 588 525-         5 543 660-      

Rörelseresultat 544 914            404 377-          

Avskrivningar 508 589-            428 589-          

Resultat efter avskrivningar 36 325              832 966-          

Finansiella kostnader 

Räntekostnader 265 131-            189 370-          

Resultat efter avskrivningar och räntekostnader 228 806-            1 022 336-      

Bokslutsdispositioner 

Återföring av recerverat kapital -                    1 023 000      

Summa bokslutsdispositioner -                    1 023 000      

Årets redovisade Resultat 228 806-      664            


