
Motion till årsmötet i Fagereke Ryttarförening  

Motionen gäller sladdning av föreningens ridbanor 

Bakgrund 

De personer som har ansvarat för och genomfört sladdning under 2020 har konstaterat att för att det 

är ett tidkrävande arbete som tar minst 1 timme (oftast mer) per gång om de sladdas 2-3 ggr/vecka 

under högsäsong ridbanan (maj-okt), ridhuset (nov-apr). Är det bara 3 personer som delar på detta 

innebär det 52 timmar per år och att varje person har möjlighet att sätta av tid för detta varje vecka. 

Detta blir ett alldeles för tungt ansvar till en låg kompensation (ett anläggningskort för 1200 kr, 23 

kr/tim). Om ingen vill göra detta måste tjänsten köpas in och då kostar det ca 450 kr/tim (70 200 

kr/år). Vi anser att ridbanorna behöver sladdas varannan dag under högsäsong  för att dels hållas i 

bra skick och dels för att de som sladdar inte ska behöva lägga flera timmar per gång samt att det 

behöver vara flera som sladdar så att arbetsinsatsen inte blir övermäktig. 

Förslag till lösning 

En grupp på 7 personer som sladdar en fast dag vardera varannan vecka, dvs banorna sladdas 

varannan dag (ex mån, ons, fre, sön, tis, tor, lör) under högsäsong och de ansvariga för sladdning 

beslutar sinsemellan hur ofta det behövs under övrig tid. Dessa 7 får sitt anläggningskort gratis av 

föreningen. Detta innebär ingen extra kostnad utan endast en eventuell missad intäkt (8 400 kr/år), 

men det är kanske inte alla i gruppen som löser ett årskort annars. 

Yrkande 

Vi yrkar på att årsmötet ska ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att motionens intentioner ska 

uppfyllas. 

Vi som står bakom denna motion är: 

Lena Svensson  Thomas Pettersson Paula Stahre 

Carina Åberg  Gunilla Frööjdh Astrid Stahre 

Lisen Åberg  Jennie Lindqvist Anneli Bergman 

Cecilia Nilsson  Wilma Ekström Ida Strand 

Jouline Hammarström Linn Pettersson Anette Pettersson 

Tess Wallmark  Tilly Wallmark  Helena Nyholm  

Emma Nyholm    


