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1 - Verksamhetsberättelse 
 

Verksamhetens inriktning 

Ridsällskapet Balans är en ideell förening som har sin grund i medlemmarnas gemensamma 
intresse för ridsport. Ridsällskapet Balans har som syfte med sin verksamhet, att på olika sätt 
främja ridutveckling och kunskap kring hästar hos sina medlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit flertalet styrelsemöten, varav ett årsmöte. 

Medlemsantalet uppgick vid verksamhetsårets slut till totalt 317 medlemmar (avser både 
privat och rid-elever), fördelat på flest kvinnor/flickor och 15 män/pojkar, med en medelålder 
i föreningen på 20 år. Medlemsavgiften har varit 300 kr/helår för både privat och 
ridskoleelever. Avgiften för 2020 kommer att ligga kvar på 300 kr/helår. 

Under året har Stall Balans AB anläggning används för medlemsaktiviteter mot hyreskostnad 
enligt avtal. Vi har genomfört dressyrträningar för Kamilla Wiklund och hoppning för Robert 
Johansson, vilka varit mycket uppskattade. Vår lokala tävling i dressyr, som vi samarrangerade 
med Bothnia ryttarsällskap, hölls i september där flera av oss i styrelsen och medlemmar 
ställde upp som funktionärer, vilket är bra och en förutsättning för vår klubbs 
tävlingsverksamhet.  

Styrelse och revisorer 

Styrelsen 
Hanna Yliniemi, ordförande 
Anita Engström, vice ordförande 
Nicklas Sonestedt, kassör 
Carolina Fredriksson, ledamot 
Kristina Bäck, ledamot 
Josefine Henriksson, ledamot 
Christina Remes, suppleant 
Marlene Curan, suppleant 
 
Tävlingssektion 
Hannah Söderholm, av styrelsen utsedd tävlingsansvarig  
 
Revisor och revisorssuppleanter 
Karin Lindström, revisor 
 
Aktiviteter 

Ponnypromenader 
Under vår-och höstterminen genomfördes tillsammans med Stall Balans våra mycket omtyckta 
ponnypromenader under 2 lördagar i maj, 1 lördag i augusti och september. 
Ponnypromenaderna innebär att vi går en 30 min långa runda ut i skogen, med ledare, där 
man får prova att skritta och trava och göra lite balansövningar på hästryggen. Passar både 
nybörjare och lite mer vana ryttare.  
 



Klubbtävlingar och klubbmästerskap 
Under året var tanken att föreningen i samarrangemang med Stall Balans arrangera klubbtävling i 
dressyr och hoppning under våren. Då rådande pandemi och oklarheter kring restriktioner kring 
tävlingar ställde dessa in. I stället anordnades pay-and-ride för alla våra medlemmar 17 oktober i 
klasserna LC:1, LB:1 och LA:1. Tävlingen hölls utomhus med begränsat antal starter efter rådande 
restriktioner. En rolig och lärorik dag. 
 

Lokaltävling 
I september genomfördes årets lokala tävling i samarbete med Bothnia Ryttarsällskap i dressyr 
för stor häst på Öbacka gård. En rolig och uppskattad dag med många fina och duktiga ekipage.  
 
Dressyr- och hoppträningar  
Under året har föreningen anlitat hopptränare Robert Johansson och dressyrtränare Kamilla 
Wiklund för återkommande träningar. Ett extra tack till Eva Sandström, Elisabeth Molander och 
Hannah Söderholm som under det gångna året har jobbat mycket med att boka tränare med 
allt jobb som det innebär.  
 
Grönt kort 
Studiecirkel för ”grönt kort” genomfördes tidigt på våren 2020. Under 2021 planeras en ny 
grönt kort kurs men tid för denna är inte fastställt. Kursen hålls till självkostnadspris för de 
medlemmar som deltar.   
 
Hästhanteringskurs 
I år genomfördes en kurs i hästhantering med Lars Lindvall. Begränsat antal platser men alla 
medlemmar var välkomna att söka. Kursen genomfördes utomhus och var delat i två delar, en 
teoretisk del och praktisk del. Kursen avslutades med praktisk träning i lastning.  
 
Städdag 
I slutet på Maj genomfördes vårstädning av stallet och anläggningen enligt rådande 
restriktioner. Städningen hölls mestadels utomhus, med städning av hagar, ridbanan och 
kringliggande områden. Begränsat antal personer som fick vistas inne i lokalerna som 
städades. Det serverades lättare förtäring (Corona-anpassat förstås) 
 
Erhållna bidrag och sponsring 
Föreningen har under året erhållit lite pengar i LOK-stöd, ungefär samma som tidigare år. För 
att kunna öka stödet behöver vi alla bli bättre på att fylla i deltagarlistor/i appen vid våra olika 
evenemang så att vi får in det stöd vi har rätt till.  
Vi har även sökt bidrag från regeringens krisstöd för idrotten där mycket pengar fördelades 
baserat på hur stor förlust föreningen gjort. Totalt erhöll föreningen 6000kr. 
Vi har även fått sponsring i form av goodie-bags och blommor från Granngården resp. 
Blomsterlandet. 
 
Utgivna bidrag till medlemmar 
I årsbokslutet har en uppbokning av bidrag gjorts för att kunna betalas ut under 2020. 
Möjligheten att söka bidrag finns så klart för alla medlemmar och det var ett gäng som tog 
chansen att få lite återbäring.  
 
  



US 
I år har USS fått extra fin uppskattning då dom vid årets DUS-möte (distriktsungdoms-
sektionen) i Maj blev utnämnda till 2019 årets ungdomssektion. Ett stort grattis till alla fina 
ungdomar i USS!  
 
US-styrelse har jobbat på under året som gått. De har regelbundet försökt ordna olika typer av 
aktiviteter, så som käpphästtävling, den mycket populära halloween kvällen, som i år fick byta 
namn till spökkväll och anpassas till rådande pandemi samt ledare till olika evenemang.  
 
USS har även hjälpt till på klubbtävlingar med varierande uppgifter och ansvarat för 
uppslutning av ledare till föreningens och Stall Balans uppskattade ponnypromenader.  
 
Under året 2020 har vi i US anordnat följande aktiviteter:  
21/5 Käpphästhoppning 
24/10 Spökkväll 
1/11 Digital utklädningstävling med 2 teman - läskigaste och roligaste. 
 
Dom har fått bra feedback från aktiviteterna, speciellt spökkvällen.  
 
Utöver aktiviteter har vi under 2020, även jobbat med att alla ska känna sig välkomna i stal-
let. Detta genom att vi i US hälsat på alla i stallet, gett komplimanger och om möjligt startat 
konversation med barn och unga i stallet. 
 
USS planerat att ha sitt årsmöte 2021, söndagen den 28/2. 
 
Licensierade tävlingsryttare 
Under årets har vi haft förmånen att ha flera licensierade tävlingsryttare som har tävlat för 
föreningen med goda resultat. Föreningen vill gärna se fler på tränings- och tävlingsbanan, 
därför kan man som aktiv ansöka om både tränings och tävlingsbidrag efter avslutad säsong, 
en liten ersättning för de pengar man själv satsar på sin vidareutveckling.  
 
Övrigt 
Ridsällskapet Balans är anslutet till Svenska Ridsportförbundet och därmed också till 
Riksidrottsförbundet. I medlemskapet ingår en medlemstidning från förbundet samt en 
kollektiv olycksfallsförsäkring tecknad hos Folksam, via förbundet. From 1 januari 2015 gäller 
Svenska Ridsportförbundets försäkring för alla medlemmar. Om en skada uppstår ska 
medlemmen själv anmäla skadan till Folksam, information finns på hemsidan samt på 
www.ridsport.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ridsport.se/


 

2 – Resultaträkning 

 Resultatrapport  2020   

      
Rörelsens intäkter   Perioden   Ackumelerat 

3001 Intäkt övrigt  1 876,00  1 876,00 

3009 Intäkt kiosk  4 981,00  4 981,00 

3010 Intäkt ponnypromenader  7 410,00  7 410,00 

3013 Intäkt fik vid tävling + ponnyprom  2 255,00  2 255,00 

3014 Startavgifter tävling  0,00  0,00 

3030 Intäkt US  745,00  745,00 

3040 Försäljning klubbkläder  15 601,00  15 601,00 

3113 Grönt kort anmälningsavgift  6 800,00  6 800,00 

3210 Sponsorintäkter   19 469,00  19 469,00 

3810 Bidrag från stat och kommun  53 016,82  53 016,82 

3880 Erhållna bidrag från stipendier och fonder 10 000,00  10 000,00 

3890 Medlemsavgifter  76 300,00  76 300,00 
            

 S:a omsättningstillgångar    198 453,82 
      
Rörelsens kostnader Period   Utg balans 

      
4001 Inköp övrigt  5 357,00  5 357,00 

4010 Kostnader träning/kurser medlemmar  5 050,00  5 050,00 

4013 Inköp till tävlingar mm  0,00  0,00 

4020 Materialkostnader för tävling  0,00  0,00 

4028 Förbundsavgifter  48 000,00  48 000,00 

4113 Grönt kort-kurs kostnader, hyra, litt. mm  4 900,00  4 900,00 

4510 Inköp Kiosk och serveringsvaror  18 254,28  18 254,28 

4540 Inköp klubbjackor  18 469,00  18 469,00 

4590 Övriga försäljningskostnader/inköp  2 184,00  2 184,00 
            

 S:a skulder och eget kapital    102 214,28 
      
Övriga externa kostnader Period   Utg balans 

      
5010 Lokalhyra Stall Balans  55 200,00  55 200,00 

5011 Lokalhyra övrigt  400,00  400,00 

6310 Försäkringar  14 278,00  14 278,00 

6530 Tränings- och tävlingsbidrag   6 663,00  6 663,00 

6570 Övriga externa kostnader  4 797,40  4 797,40 
            

 S:a övriga externa kostnader    81 338,40 
      

 Rörelsens resultat 2020    14 901,14 



 

3 – Balansräkning 

 

 Balansrapport 2020   

     
Tillgångar Ing balans Period Utg balans 

     
1680 Upplupen intäkt 198 200,00 -48 200,00 150 000,00 

     
1910 Kassa 289,00 -289,00 0,00 

1920 Plusgiro - Bankkonto 89 493,22 34 391,14 123 884,36 

1930 Swish konto Swedbank 3 524,00 -3 524,00 0,00 
          

 S:a omsättningstillgångar   273 884,36 

     

     
Eget Kapital och skulder Ing balans Period Utg balans 

     
2010 Eget kapital -112 783,19 0,00 -112 783,19 

2098 Vinst/förlust föregående år -88 796,83 -49 903,20 -138 700,03 

2099 Årets resultat -49 903,20 35 002,06 -14 901,14 

     
2861 Avräkning övrigt -8 637,00 1 137,00 -7 500,00 

2990 Övr uppl. Kostnader -31 386,00 31 386,00 0,00 

          

 S:a skulder och eget kapital   -273 884,36 
 

  



4 – Noter 
 

Not 1, Upplupna intäkter 

Konto 1680 består av: 

80 000 kr Upplupna medlemsavgifter att fodra från Stall Balans 2019 (prel. Siffror) 

70 000 kr Upplupna medlemsavgifter att fodra från Stall Balans 2020 (prel. Siffror) 

Not 2, Avräkning övrigt 

Konto 2861 består av: 

7 500 kr Ej utbetalade tränings- och tävlingsbidrag 2020 

Not 3, Årets resultat 

Föreningen gör för 2020 ett positivt resultat på nästan 15 000 kr, vilket är cirka 5000 kr lägre än vad det 

var för 2019, så vi har inte drabbats allt för hårt av pandemin-nedstängningen. Anledningen till det 

positiva resultatet är att vi under året har fått in pengar på medlemsavgifter som blev 118 200 kr för år 

2017 och 2018. Vi har även gjort en uppbokning av medlemsavgifter för 2020 på 70 000kr. Där utöver 

har det kommit ett stort bidrag från Luleå kommun på 50 000 kr. 

Vi inte fått in särskilt mycket på intäkter eftersom vi inte arrangerade någon tävling på Kristi 

himmelsfärdshelgen, men för ponnypromenaderna och fika i samband med det har vi fått in nästan 15 

000kr. Så vi är väldigt tacksamma att vi har medlemmar som vill ställa upp och hjälpa till så att vi slipper 

sälja korvar, strumpor eller bingolotter. 

Vi hade en jack- och pannbandsförsäljning där inköp och tryck gick på 31 492kr och efter försäljning 

gjorde vi en förlust på 15 891 kr, för att vi valde att medlemspengarna ska gå tillbaka till medlemmarna. 

Värt att nämn är att alla pannband inte blev sålda under 2020, utan kommer att finnas till försäljning 

även under 2021. 

 


