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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Enskede Ridsällskap, 802003-3869, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
 2021.

Allmänt om verksamheten
 Enskede Ridsällskap riktar sig till hästintresserade barn, ungdomar och vuxna som bor i
 Stockholmsområdet. Vi erbjuder möjlighet till utveckling inom ridning och hästhantering samt
 gränsöverskridande gemenskap. Vi gör detta då vi önskar bidra till ett samhälle med social gemenskap
 i en trygg verksamhet. Enskede Ridsällskap har sitt säte i Enskede.

 Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 COVID-19 pandemin. All fysisk verksamhet har varit begränsad under året  inga tävlingar förrän
 restriktionerna lättade under hösten, barn- och ungdomsverksamheten kom igång först under
 höstterminen, och evenemangen såsom clinics, har legat i malpåse i väntan på att större publik ska 
 kunna tas emot. Restriktionerna har dock visat oss något  dels hur uppskattad verksamheten verkligen
 är. Detta såg vi på det stora intresset för spökkvällen, vilket var den första öppna aktiviteten efter att
 restriktionerna lättade. Dels visade restriktionerna att vi kan jobba på ett annat vis också, digitalt.
 Vår fritidsledare, Stephanie Brandelius, briljerade i aktivitet på nätet med olika tävlingar och upprop, för
 att fortsätta hålla gemenskapen och glädjen upp h2021 tog vid där 2020 slutade, det vill säga med
 fortsatta restriktioner med anledning av os de barn och ungdomar som ser Enskede ridskola som sin
 naturliga fritidsmiljö. Även styrelsen uppskattar de digitala möjligheter som öppnats i och med olika
 videomötesplattformar. Dock var det skönt att under hösten äntligen få träffas fysiskt och kunna
 diskutera vid styrelsemöten, något som videomöten är mindre lämpliga för. 
 De är inte heller så lämpliga för att skapa en lagkänsla. Därför är vi tacksamma att vi har kunnat få
 stöd från RF-SISU för att ses under speciella former, både i ERS styrelse och i USEK, i syfte att skapa
 denna lagkänsla.

 Under december har Sverige förvisso sett en ökning igen av COVID-19 och återinförda restriktioner,
 om än inte lika omfattande. Vi hoppas dock att vaccin, en mindre allvarlig form av COVID-19 och den
 varmare årstiden ska göra så att verksamheten kan återgå till det normala och att vi kan hitta
 på mer för våra medlemmar under 2022.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2021 2020 2019 2018
Verksamhet intäkter 437 129 415 481 580 521 529 539
Resultat efter finansiella poster 39 767 -58 937 -40 284 -14 100
Soliditet, % 98 96 100 -

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 558 896 kronor resultatdisposition behandlas enligt följande:

balanserat resultat 519 129
årets resultat 39 767

Totalt 558 896

Behandlas för
balanseras i ny räkning 558 896

Summa 558 896

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 Värdegrund 

 GEMENSKAP  - att med öppen attityd och inkluderande bemötande vara tillgängligt för ALLA oavsett
 om man är intresserad av "bara" hästar och gemenskap eller tävlar på högre nivå. Vi arbetar aktivt för
 att motverka utanförskap.

 SÄKERT OCH TRYGGT  - kunna erbjuda en trygg och säker miljö och med ett värnande om hästens
 bästa.

 UTVECKLING  - bidra till ökad kompetens och personlig utveckling genom kurer, utbildning, aktiviteter
 och ansvar och i och med det erbjuda en meningsfull och utvecklande fritid i en harmonisk, rök- och
 drogfri miljö.

 Medlemmar

 Vid utgången av 2021 hade Enskede ridsällskap 608 medlemmar, vilket är en minskning med 132
 jämfört med antalet vid utgången av föregående verksamhetsår. Det har tillkommit strax över 100
 medlemmar under året. Under året har en aktiv rensning av systemet skett vilket leder oss till att
 uppskatta årets antal medlemmar till mer korrekt än föregående år.
 Ett fortsatt arbete pågår med att försöka få ut information till alla nya medlemmar om att de måste vara
 medlemmar i ridsällskapet om de rider på ridskolan. En viktig kanal för  att nå ut till våra medlemmar är
 vår fritidsledare som, tack vare att hon registrerat barnen i IdrottOnline, fångat upp om barnen är
 medlemmar eller inte.
 Fortnox är integrerat med IdrottOnline och nu skickas fakturorna ut av vår redovisningsbyrå, Value
 Accounting AB (tidigare Binette). Detta har gett oss större möjlighet att kontrollera vilka medlemmar
 som fortfarande är aktiva i ERS. Efter att fakturorna skickats ut per mejl under Q1 2021 har flera
 medlemmar mejlat tillbaka och sagt att de inte längre är medlemmar. I andra fall har de som inte
 betalat fakturan för medlemsavgiften, trots påminnelser, tagits bort från systemet.
 Medlemmar som ansluter under höstterminen betalar inte full avgift utan debiteras en delavgift på 150
 SEK som lite mer än täcker försäkringen som ingår i medlemskapet. Detta anser styrelsen vara
 acceptabelt då försäkring betalas i början på nästkommande år för antalet medlemmar per 31/12 varje
 år.

 Organisation och Verksamhetsområden 

 Enskede Ridsällskaps styrelse har till uppgift att verka för föreningens syften och ansvara för den
 löpande verksamheten. Det är föreningens styrelse, fritidsledaren men även Enskede Ridskola, som
 ger förutsättningarna för vilka aktiviteter som kan erbjudas. 

 Styrelsen har 2021 bestått av:

 Styrelseordförande             Hanna Lönn
 Vice ordf. & Bidrag             Sofi Sjöberg, ledamot
 Sekreterare /Förvaltare      Ewa Hernblad Ahlström, ledamot
 Controller /Kassör              Alexandra Venander, ledamot
 Barn och ungdom               Helena Eriksson, ledamot
 Barn och ungdom               Filippa von Essen, suppleant
 Tävling                                 Mia Tideman, ledamot
 Kommunikation                  Jenny Andersson, suppleant
 Kommunikation                  Camilla Linder, suppleant
 Kommunikation & Event    Paulina Lee Schwartz, ledamot     
 Utbildning                            Mia Roos, ledamot
 Medlem                               Petra Medeborn, suppleant

 Andrea Forslund avsade sig ledamotskapet efter stämman 2021.

 Adjungerade till styrelsen under året har varit:
 - Stephanie Brandelius, fritidsledare
 - Cecilia Högkvist, sponsring/kommunikation
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 - Katarina Gröndahl, till del.

 Revisor har varit Torgny Kvist vid Sonora Revision AB.

 Valberedningen har bestått av:
 Maggi Fryklöf (sammankallande), Mia Johansson och Lisa Westergren.

 Styrelsens arbete

 Styrelsen har haft tio möten under året samt en teambuildingdag.
 20 februari            Konstituerande möte (digitalt)
 14 mars                Styrelsemöte / Kick-off (digitalt)
 12 april                 Styrelsemöte (digitalt)
 19 maj                  Styrelsemöte (digitalt)
 10 juni                  Styrelsemöte (hybrid)
 17 augusti            Styrelsemöte (hybrid)
 12 september      Teambuildingdag (Häståkeriet)
 29 september      Extrainkallat styrelsemöte (digitalt)
 13 oktober           Styrelsemöte (hybrid)
 11 november       Styrelsemöte (hybrid)
 7 december         Styrelsemöte (hybrid)

 Teambuildingdagen genomfördes med del av tävlingskommittéen under en halvdag i Häståkeriets
 utbildningslokaler och under ledning av processledare Kim Rehnfeldt. Syfte var att skapa en laganda
 inom styrelsen och med tävlingskommittéen. Detta efter ett och ett halvt år med pandemirestriktioner
 och inga fysiska träffar eller evenemang. Till hösten skulle restriktionerna lätta och styrelsen kunna ses
 fysiskt och på så vis var dagen tänkt som en nystart. Medel söktes hos RF-SISU, som även anlitade
 processledaren. Dagen gav många idéer, bland annat hur den kan engagera medlemmar, samt
 samverka med ridskola respektive tävlingskommittéen. Särskilt roligt var det att göra något
 tillsammans med tävlingskommittéen utanför ridverksamheten.

 Intern utbildning 

 Att uppmuntra till och ge våra medlemmar möjligheter till ökad kunskap och personlig utveckling är ett
 av våra prioriterade områden. Tack vare finansiering via bidrag från Stockholms stad, RF-SISU och
 Sveriges Ridsportförbund har vi under 2021, trots pandemin, kunnat skicka två medlemmar från
 ungdomsstyrelsen, USEK, på förberedande ungdomsledarkurs (FULK) och två ungdomar har gått
 ungdomsledarkurs (ULK). Dessutom har styrelsemedlemmar har deltagit i följande kostnadsfria
 digitala föreningsutvecklande seminarier/utbildningar:

 - Idrottonline Administration grund

 - Idrottonline Hemsida

 - Bokföring Grundutbildning - Idrottens föreningslära

 - Marknadsföring via sociala medier

 - Idrottonline Rapportering LOK-stöd samt avgiftshantering

 - Första hjälpen och akut skadebehandling

 - Hjärntrappan - rehab vid skador mot huvudet

 Verksamhet

 Tävling

 2021 har varit ett år då Tävlingskommittén fått anpassa verksamheten till den rådande situationen med
 pandemin Covid-19.
 Den 28 mars 2020 beslutade Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns ridsportförbund att
 ställa in all tävlingsverksamhet till och med den 31 maj. Denna restriktion utökades till att gälla fram till
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 och med den 1 juni 2021. Ridskoleverksamheten omfattades av restriktioner under hela året 2021 pga
 pandemin, vilket innebar att vi i Tävlingskommittén anpassade vår verksamhet och genomförde endast
 individuella träningsaktiviteter.
 Under året har vi genomfört 3 st pay and ride och 1st klubbhoppning.
 De externt startande ekipagen har till mesta dels varit privatryttare under året. Föreningens
 framgångsrikaste privatryttare under året har varit Ellen Stymne som tog ett silver i dressyr på Ponny
 SM. Vi har gratulerat Ellen till framgången med blommor och schabrak.

 Ett stort tack!
 Tävlingskommittén vill rikta ett stort tack till alla som hjälper till vid tävlingar och till föreningens alla
 sponsorer för små och stora bidrag. Utan er skulle tävlingsverksamheten inte fungera och våra
 tävlingar är mycket viktiga för Enskede Ridsällskaps ekonomi.

 Barn- och ungdom

 Året startade med att Ungdomssektionen (USEK) plockade ner julpyntningen i stenstallet. Då det
 fortfarande var hårda restriktioner och stallet hölls stängt så gjorde vi detta utan övriga barn. \~
 När det var dags för årsmöte testade vi att ha ett digitalt årsmöte även för barn och ungdom.
 Uppslutningen var inte så stor, men Greta Genfeldt, USEK:s ordförande, gjorde ett fantastiskt jobb!
 Tillsammans med fritidsledaren Stephanie Brandelius hade de gjort en dagordning och tränat på att
 leda ett digitalt möte. 
 Inga fysiska möten hölls under våren eftersom stallet var stängt för alla utom ridande, men vi hade
 några digitala USEK-möten. Eftersom det inte fanns några aktiviteter att planera var mötena mest till
 för att kolla av att ungdomarna mådde bra och att det var lugnt i stallet.
 Under våren vann Alice Lindberg ett pris som årets ungdomsledare. De pengar hon vann till USEK
 valde sektionen att göra en kickoff av. Kick-offen skedde på Laserfortet. Där delades vi upp i lag och
 fick lösa uppgifter, både fysiska och tankenötter. 

 När höstterminen började öppnade även stallet upp så smått. Till en början fick barnen komma och
 sköta hästarna, men allt eftersom terminen gick öppnade det mer och mer. Årets stora event,
 spökkvällen, kunde vi genomföra i år! Det blev en ruskig kväll med spökhistorier, spökrunda och
 pizzamiddag. Stephanie hade bakat läskiga kakor som barnen fick. En fantastiskt lyckad aktivitet med
 stor uppslutning.
 Även årets julpyntning kunde vi genomföra som planerat. USEK och några från styrelsen hjälptes åt att
 sätta upp granris och sedan kom barnen som skulle pynta. 
 Den 12 december hölls julshowen, planerad och genomförd av USEK och styrelsen och med
 Stephanie Brandelius som konferencier extraordinär. (Hund)agility, Årets Häst & Ponny (Gamal
 respektive Kinga), Hurry Scurry och Luciatåg bjöds det på.

 Fritidsledare

 Fritidsledarens roll är att vara tillgänglig för barn- och ungdomsmedlemmar som vistas i stallet och
 dess lokaler när de inte deltar ridskoleaktivitet. Genom att vara tillgänglig för barn och ungdomar där
 de vistas kan fritidsledaren bidra till att skapa trygghet, säkerhet och god kommunikation med varandra
 och hästarna. Fritidsledaren anordnar även roliga och utvecklande aktiviteter öppna för alla barn och
 ungdomar.

 Våren

 Fritidsledaren jobbade digitalt hemifrån pga pandemin t.o.m 18/4-21. Under den perioden samarbetade
 Ryttaralliansens fritidsledare med ett projekt kallat Klubbkampen. Klubbkampen är en tävling i
 hästkunskap utfört på plattformen Kahoot som är en app/hemsida för frågesporter. Varje vecka
 släpptes ett nytt tema som kom att gälla för frågesporten och de respektive klubbarnas medlemmar
 deltog för att samla poäng. Syftet med tävlingen var att ha ett roligt sätt för barnen och ungdomarna att
 lära sig mer om hästar och allt som hör därtill. Fritidsledaren tillsammans med Ungdomssektionen har
 under Klubbkampen haft digitala pluggträffar och tillsammans med barnen gått igenom veckans tema
 och sedan hjälpt deltagarna att spela spelet. Enskede Riddsällskap kom på andra plats av sju
 deltagande klubbar. Priset var en clinic i miljöträning av polishästar, sponsrad av Polisrytteriet
 Stockholm. Enskede Ridsällskaps medlemmar kommer att få möjlighet att gå på clinicen efter
 pandemin. 
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 Under det digitala hemarbetet var fritidsledaren också aktiv på Instagram och höll tävlingar,
 frågesporter och quiz.
 Fritidsledaren var tillbaka för att jobba på plats på ridskolan den 19/4-21. Följande aktiviteter hölls
 utomhus:
 - Tipsrunda med nytt tema varje vecka. 
 - Test i hästens delar.
 - Sätt svansen på hästen
 - Gissningslekar, t.ex. antal snoddar i burken, antal hovkratsar i lådan, antal strån på borsten, etc. 
 - Lämna förslag på namn för de nya kontorsmaskotarna. Resultatet blev Poppy och Morgan.
 - Glädjehoppet: Agria Djurförsäkringar utmanar käpphästryttare runtom i landet att hoppa en bana med
 käpphäst, filma och skicka in till dem. Varje deltagare fick en prisrosett av Agria och för varje filmad ritt
 skänkte Agria 10 kr till Barncancerfonden. Fritidsledaren gav barnen möjlighet att hoppa banan med
 käpphäst och filma sin ritt för att skicka in. 

 Hösten

 Fritidsledaren var på plats från 16/8-21. Under hösten har ett stort projekt varit teorisalen, där Enskede
 Ridsällskap fått bidrag från RF SISU att uppdatera teorisalen. Fritidsledaren har tillsammans med
 barnen, Usek och styrelsen gjort följande:
 - Målat väggarna.
 - Klätt om anslagstavlan.
 - Satt upp mörkläggningsgardiner.
 - Köpt en ny soffgrupp.
 - Möblerat om för att kunna använda teorisalen som ett uppehållsrum.
 - Köpt in en ny whiteboardtavla.
 - Köpt in en projektor samt projektorduk.
 - Målat käpphästhinder. 
 - Ordnat ett teoriskåp med olika teman på olika hyllor (kommer våren 2022).

 Under hösten har fritidsledaren hållit fyra skötarkurser à fem tillfällen. Deltagarantalet har varit ca 7-10
 barn per kurs i åldrarna 9-15 år. Kursen har varit mycket populär och kölistan är fortfarande lång efter
 uppehållet pga pandemin. I kursen har barnen fått utökad kunskap om följande:
 - Den dagliga skötseln, olika borstar.
 - Hästens historia och ursprung.
 - Hästens sinnen och kroppsspråk.
 - Utrustningens delar samt smörjning.
 - Färger och tecken.
 - Tvätta vattenkopp och krubba.
 - Hästens delar. 
 Visitering och sjukdomslära. 
 Kursen har innehållit både praktiska och teoretiska delar. Pga pandemin kom ett önskemål av
 ridskolan att försöka minska trängseln i stallet. Kursen lades då upp på ett vis där två av tillfällena där
 de praktiska delarna behövde hållas i stallet hölls under ridskolans stängda timmar. De resterande
 tillfällena hölls i teorisalen och deltagarna fick en hemläxa där de skulle träna själva mellan
 kurstillfällena och på så vis minska trängseln. 
 På höstlovet höll fritidsledaren fem aktiviteter. Två filmvisningar, målning av käpphästhinder, flät- och
 knoppkurs samt skötarfrukost. Samtliga aktiviteter var uppskattade med högt deltagarantal.
 På jullovet höll fritidsledaren två aktiviteter med hjälp av Usek. Skattjakt där barnen fick leta julfiguer på
 anläggningen samt en filmvisning. 

 Ryttaralliansen

 Enskede Ridsällskap är representerad i Ryttaralliansens (RAS) styrelse genom Filippa von Essen,
 ledamot, och, Helena Eriksson ersättare. RAS är den förening som fritidsledare på åtta ridskolor i
 Stockholmsregionen är anställda genom. Medel för fritidsledarverksamheten söks hos Stockholm stad.
 De går till löner och utbildning bland annat. Fritidsledarna arbetsleds av ridklubbarna. Tidigt under
 våren 2021 stod det klart för RAS styrelse att dåvarande verksamhetsledning inte hade skött sitt
 uppdrag gällande ekonomin, vilket påverkade både förtroendet för verksamhetsledningen men även
 fritidsledarnas lön innevarande år. En extra föreningsstämma inom RAS beslöt att avsätta
 verksamhetsledningen och omorganisera. Utredning och omorganisation pågår i skrivande stund, men
 RAS kommer inte längre att ha kvar några anställda  varken verksamhetsledning eller fritidsledare 
 vilket har betydelse för hur Enskede ridsällskaps fritidsledare framöver kommer att vara anställd.
 Under hösten har styrelsen undersökt de olika anställningsformerna och diskuterat frågan med
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 ridskolan. Styrelsen får återkomma i frågan när beslut är fattat. RAS kommer att fortsätta som den
 förening som söker medel för fritidsledarna på de åtta ridskolorna, samt drar upp riktlinjer för
 fritidsledarna utifrån Stockholms stads krav.

 Kommunikation 
 De kanaler som Enskede Ridsällskap har för att kommunicera med medlemmarna i klubben är:
 hemsidan, vårt nyhetsbrev Gnägget, vår officiella Facebook-sida och Messenger, diskussionsgruppen
 på FB, anslagstavlor i stallet, Instagram, medlemsmejlen samt ridskolan och ridlärarna. 

 - På Instagram-kontot vill vi ge medlemmarna en inblick i hur styrelsens arbete ser ut samt informera
 om viktiga händelser. Totalt 12 inlägg postades under 2021. 

 - Facebook används för att sprida information om de event som klubben anordnar, både till
 medlemmarna och till andra intresserade, samt dela information om annat som händer i klubben.
 Under 2021 gjordes 31 inlägg om bland annat klubbtävlingar, Gnägget, Kvarteret Rättikan och
 information om smittsamma sjukdomar på närliggande ridskolor. 

 - På hemsidan informerar vi främst om tävlingsverksamheten, men också om kommande övriga
 aktiviteter och rapporter från event. På hemsidan har medlemmarna även tillgång till officiella
 dokument som rör styrelsens arbete. 

 - Under 2021 gjordes en fysisk informationsbroschyr för nya elever, som trycktes upp i 75 exemplar
 och distribuerades vid kontoret samt på ERS anslagstavla. 

 - Nyhetsbrevet Gnägget representerar alla delar av verksamheten med information om datum för
 aktiviteter, vad som händer i klubben, viktig information från styrelsen och kuriosa kring hästarna och
 stallet. Under 2021 skickades Gnägget ut 6 gånger, bland annat med fyra medlemsunika
 rabatterbjudanden på Maya Delorez, Yagya Riders, Yogobe och Amazona Sueca. 

 Styrelsen har också en medlemsmejl, som sköts av ordförande och medlemsansvarig. 
 Även i år har kommunikationsgruppen behövt ha fokus på att sprida information och
 rekommendationer kring covid-19 och ändringar i våra aktiviteter på grund av detta. 

 Enskede Ridsällskap representerades
 Enskede Ridsällskap deltog med två delegater vardera i Svenska Ridsportförbundets och Stockholms
 Ridsportförbunds årsstämmor, samt har, som nämnts, representerats av Filippa von Essen och
 Helena Eriksson i RAS styrelse. Hanna Lönn har också deltagit vid ett antal möten med RAS.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsintäkter 2 205 325 180 296
Bidrag 3 136 429 122 555
Nettoomsättning 4 47 225 108 430
Övriga intäkter 5 8 550 4 200
Övriga rörelseintäkter 5 39 600 -

Summa verksamhetsintäkter 437 129 415 481

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader 6 -283 998 -329 151
Övriga externa kostnader 7 -98 314 -76 985
Personalkostnader -15 050 -7 200

Summa rörelsekostnader -397 362 -413 336

Verksamhetresultat 39 767 2 145

Finansiella poster
Räntakostnader och liknande resultatposter - -61 082

Summa finansiella poster - -61 082

Resultat efter finansiella poster 39 767 -58 937

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 39 767 -58 937

Skatt

Årets resultat 39 767 -58 937
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 750 -
Övriga fordringar - 2 755

Summa kortfristiga fordringar 750 2 755

Kortfristiga placeringar 8
Övriga kortfristiga placeringar 301 107 301 107

Summa kortfristiga placeringar 301 107 301 107

Kassa och bank
Kassa och bank 269 997 238 153

Summa kassa och bank 269 997 238 153

Summa omsättningstillgångar 571 854 542 015

SUMMA TILLGÅNGAR 571 854 542 015
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 519 129 578 066
Årets resultat 39 767 -58 937

Summa fritt eget kapital 558 896 519 129

Summa eget kapital 558 896 519 129

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 757 18 220
Övriga skulder 5 201 4 666

Summa kortfristiga skulder 12 958 22 886

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 571 854 542 015
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2  Medlemsintäkter
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Medlemsavgifter 205 325 180 296

Summa 205 325 180 296

Not 3  3 Bidrag
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Bidrag Stockholm Stad - Medlemsaktivitetsbidrag 122 231 108 833
Bidrag idrottslyft, och dylikt 14 000 12 000
Bidrag statligt LOK 198 1 722
Övriga erhållna bidrag 39 600

Summa 176 029 122 555

Not 4  Nettoomsättning
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

ERS Delavgift 6 600
Årsmöte och medlemsträffa 22 380
Klubbtävling 32 420 73 800
Barn & Unga (intäkt vid USEK o FL aktiviteter) 2 050
Klubbkläder, kalendrar, etc 275 1 750
Intäkt deponiavgift uthyrning av skåp 5 700 2 400
Föreläsningar, utbildningar, Clinics 1 020
Övriga fakturerade kostnader 180
Tävling övrigt 7 080

Summa 47 225 108 430

Not 5  Övriga intäkter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31

Övriga ersättningar och intäkter 8 550 4 200

Summa 8 550 4 200
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Not 6  Verksamhetskostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31

Inköp av varor och material (ej kontorsmaterial) 8 870 393
USEK - inköp av varor 4 165 3 280
Tävling - Priser, medaljer 465 607
Hästhyror klubbtävling 22 927 62 729
Tävling - Domararvoden 3 755 7 787
Tävling - Ponny- och Stockholmscupen 15 400
Tävling - Övrigt 625 8 640
Barn & Unga - Löpande kostnader 8 340 2 678
Barn & Unga - Övriga kostnader 3 639 3 608
Utlägg 18 712 3 160
Årsmöte, medlemsträffar 5 563 33 554
Styrelsens möten 6 973 6 308
Svenska och Stockholms Ridsportförbund 195 465 168 469
Medlemsdag 4 499 540
Föreläsningar och Clinics 11 998

Summa 283 998 329 151

Not 7  Övriga externa kostnader

2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Övriga lokalkostnader 2 294 7 092
Förbrukningsinventarier 710
Programvaror 3 572 9 055
Kontorsmateriel 264 2 947
Fast telefoni 1 214
IT och Datakommunikation 5 739 4 525
Postbefordran 315
Redovisningstjänster och revisor arvode 82 644 39 490
Bankkostnader 3 801 2 813
Övriga externa tjänster 969
Övriga externa kostnader 7 855

98 314 76 985

Not 8  Kortfristiga placeringar
 Redovisat Marknads-
 värde värde
Öviga kortfristiga placeringar 301 107 361 739

301 107 361 739
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Underskrifter

 Stockholm 

  
Hanna Lönn Alexandra Venander
Styrelseordförande Styrelseledamot
2022-02 2022-02

Sofi Sjöberg Ewa  Ahlström-Hernblad
Styrelseledamot Styrelseledamot
2022-02 2022-02

Mia Tiderman Mia  Roos
Styrelseledamot Styrelseledamot
2022-02 2022-02

Helena  Eriksson Paulina  Lee Schwartz
Styrelseledamot Styrelseledamot
2022-02 2022-02

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2022-02

Torgny Kvist  
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor


