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1 - Verksamhetsberättelse 
 

1.1 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. Medlems-

antalet uppgick vid verksamhetsårets slut till totalt 284 medlemmar (avser både privat och rid-

elever), fördelat på flest kvinnor/flickor och 14 män/pojkar, med en medelålder i föreningen på 

22 år. Medlemsavgiften har varit 300 kr/helår för både privat och ridskoleelever. Avgiften för 

2022 kommer att ligga kvar på 300 kr/helår. 

Under året har Stall Balans AB anläggning används för medlemsaktiviteter mot hyreskostnad 

enligt avtal. 

 

1.2 Förtroendeposter 

Styrelsen 

Hanna Yliniemi, ordförande 

Anita Engström, vice ordförande 

Niklas Sonestedt, kassör 

Kristina Bäck, ledamot 

Christina Remes, ledamot 

Linnea Lindelöv, tävlingsansvarig 

Heidi Carnudd, ledamot 

Åsa Nygren, sekreterare 

 

Revisor och revisorssuppleanter 

Karin Lindström, revisor 

Liz Olevik, revisor 

Viktoria Bonath, revisorssuppleant 

 

Valberedning 

Karoline Fredriksson, ordförande 

Josefine Henriksson 

 

 

1.3 Aktiviteter 

Ponnypromenaden 

I två omgångar har det hållits ponnypromenader, först på våren den 10:e, 17:e och 24:e april 

med tre grupper på vartdera datum. Sen på hösten 28:e augusti, 4:e och 11:e september, likaså 

där med tre grupper för varje dag. Ponnypromenaderna innebär att vi går en 30 minuters lång 

runda ut i skogen, med ledare, där man får prova att skritta och trava och göra lite balans-

övningar på hästryggen. Passar både nybörjare och lite mer vana ryttare. 



 3 

 

 

Städdag vid gamla anläggningen 

Den 29:e maj genomfördes vårstädning av stallet och anläggningen anpassat efter rådande 

Corona-restriktioner. Städningen hölls mestadels utomhus, med städning av hagar, ridbana och 

kringliggande områden. Begränsat antal personer fick vistas inne i lokalerna som städades.  

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.  

Dressyr och hoppträning 

Cecilia Eldborn startade upp dessyrträningar den 19:e mars och dessa träningstillfällen har varit 

öppna för alla medlemmar. Tränaren Robert Johansson har fortsatt hålla hoppträningar för 

föreningen, varannan fredag, under förgående år. 

Nya hjälmar och västar 

De köptes in tidigare och efter att de har fått sin märkning har de nu kommit i bruk. 

Föreningen har även gjort inköp av nya barbacka-paddar för att uppmuntra medlemmar till 

barbackaridning och därmed träna sin balans på hästryggen.  

Vi har även gjort inköp av tunnor och pinnar att använda vid WE träning. 

Hästhanteringskurs 

Det utannonserades om hästhanteringskurs men pga. sjukdom blev kursen tvungen att ställas 

in. 

Tävling 

Vi anordnade en klubbtävling den 3–4:e juli och samarrangerade en lokaltävling, tillsammans 

med Bothnia ryttarförening, på Öbacka gård 18-19:e september. 

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 deras hemsidor. 

Även för 2021 har vi haft feriearbetare under sommaren som har arbetat på Stallbalans 

anläggning. 
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1.4 US aktiviteter 

1.4.1 Huvudsakliga evenemang  

Käpphäst klubbmästerskap 10-11:e juli  

Sommaren 2021 anordnade USS ett klubbmästerskap för käpphästar, med både dressyr och 

hoppklasser. Närmre inpå̊ evenemanget ställdes käppshästdressyren in på̊ grund av för få an-

mälningar. Dock hölls käpphästhoppningen i vanlig ordning.  

Ekipagen blev belönade med rosetter och godis vid felfria rundor, samt att klubbmästerskaps-

klassen belönade sina topp tre placerade med mer exklusiva priser från Hööks.  

Efter klubbmästerskapet bjöds både publik och deltagare på̊ glass i den varma värmen. Totalt 

hade käpphästhoppningen omkring 10 deltagare, men hade en större publik (bestående av för-

äldrar och andra närstående).  

Fotografier från eventet lades upp av Johanna Larsson i Facebook-gruppen och på̊ ungdoms-

sektionens egna Instagram.  

Halloweenkväll 23:e oktober  

Hösten 2021 anordnade USS en halloweenkväll på̊ stallet med inkluderad middag, i form av 

tacos (veganska) och en spökjakt som tog omkring en timme att få färdiggjord. Utöver mid-

daggen och spökjakten så anordnades även olika lekar i olika miljöer. Allt från musiktrivia 

inne i klubbstugan, till hela havet stormar i ridhuset.  

USS anordnade även i en prisutdelning för både läskigaste och mest kreativa halloweenutstyr-

sel, som Anni Chlot respektive Freya Höglund vann.  

Totalt så närvarade omkring 44 gäster på̊ Halloweenkvällen, inte inkluderat USS medlem-

marna.  

Käpphästhoppning med jultema 27:e december  

Julen 2021 så anordnade USS en till käpphästhoppning med jultema, i stället för den plane-

rade julshowen på grund av anledningar som komplicerade planerna. Käpphästhoppningen 

anordnades även med tanke på dess tidigare popularitet.  

Ekipagen blev belönade med rosetter och godis vid felfria rundor, samt att klubbmästerskaps-

klassen belönade sina topp tre placerade med mer exklusiva priser från Hööks.  

Totalt antal deltagare var 15, och omkring 35 personer totalt (deltagare och publik, dock är 

USS:s medlemmar ej inräknade).  

Utöver käpphästhoppningen så bjöd USS på gratis saft, julmust, pepparkakor och hemlagat 

fika (veganskt och glutenfritt).  

Fotografier från eventet lades upp av Johanna Larsson i Facebook-gruppen och på ungdoms-

sektionens egna Instagram.  
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1.4.2 Mindre aktiviteter  

Vi i Stallet  

USS har under hösten 2021 (september) informerat, meddelat och hängt upp en anmälnings-

lista till Vi i Stallet. Samt publicerat påminnelser på både officiella USS Instagram-kontot, 

men även på medlemmarnas egna konton.  

Lottdragning  

Under käpphästhoppningen med jultema (27:e december) hölls en lottdragning med fyra 

Goodiebags från Hööks. Lotterna kostade 15 kr/per lott och totalt antal deltagare låg på om-

kring 8 personer.  

Sociala medier  

Utöver planerade event så har USS försökt att hålla en aktiv närvaro på sociala medier, som 

även kommer strävas efter år 2022. För att bibehålla vår närvaro på sociala medier har USS 

bland annat:  

• Publicerat introduktioner till alla USS-medlemmar på Instagram  
• Publicerat ett par introduktioner av hästar på Instagram  
• Publicerat anmälningar och påminnelser till evenemang på Instagram  
• Publicerat fotografier från våra event på både Instagram och Facebook  
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2 – Resultaträkning 

 Resultatrapport 2021  
    

Rörelsens intäkter Perioden Ackumelerat 

3001 Intäkt övrigt 2 699,00 2 699,00 

3009 Intäkt kiosk 8 562,00 8 562,00 

3010 Intäkt ponnypromenader 20 483,00 20 483,00 

3011 Kursavgifter medlemmar 700,00 700,00 

3014 Startavgifter tävling 8 720,00 8 720,00 

3030 Intäkt US 2 450,00 2 450,00 

3040 Försäljning klubbkläder 7 698,00 7 698,00 

3210 Sponsorintäkter 36 961,65 36 961,65 

3810 Bidrag från stat och kommun 50 745,00 50 745,00 

3890 Medlemsavgifter 94 900,00 94 900,00 

        

 S:a omsättningstillgångar  233 918,65 

    

Rörelsens kostnader Period Utg balans 

4001 Inköp övrigt 573,80 573,80 

4010 Kostnader träning/kurser medlemmar 1 000,00 1 000,00 

4013 Inköp till tävlingar mm 1 234,00 1 234,00 

4020 Materialkostnader för tävling 2 336,00 2 336,00 

4023 Licensavgift 2 193,00 2 193,00 

4028 Förbundsavgifter 87 690,00 87 690,00 

4113 Grönt kort-kurs kostnader, hyra, litt. mm 6 300,00 6 300,00 

4510 Inköp Kiosk och serveringsvaror 5 792,79 5 792,79 

4530 inköp US 2 840,37 2 840,37 

4540 Inköp klubbjackor 13 433,20 13 433,20 

4590 Övriga försäljningskostnader/inköp 800,00 800,00 

        

 S:a skulder och eget kapital  124 193,16 

    

Övriga externa kostnader Period Utg balans 

5010 Lokalhyra Stall Balans 46 150,00 46 150,00 

5011 Lokalhyra övrigt 150,00 150,00 

6310 Försäkringar 2 340,00 2 340,00 

6530 Tränings- och tävlingsbidrag 1 220,00 1 220,00 

6570 Övriga externa kostnader 5 382,30 5 382,30 

        

 S:a övriga externa kostnader  55 242,30 

    

 Rörelsens resultat 2020  54 483,19 
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3 – Balansräkning 

 

Balansrapport 2021 

 

     

Tillgångar Ing balans Period Utg balans 

     

1680 Upplupen intäkt 150 000,00 -2 600,00 147 400,00 

1920 Plusgiro - Bankkonto 123 884,36 49 583,19 173 467,55 

          

 S:a omsättningstillgångar   320 867,55 

     

     

Eget Kapital och skulder   Ing balans Period Utg balans 

     

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

2098 Vinst/förlus föregående år -138 700,03 -14 901,14 -153 601,17 

2099 Årets resultat -14 901,14 -39 582,05 -54 483,19 

2861 Avr. Övrigt -7 500,00 7 500,00 0,00 

          

 S:a skulder och eget kapital   -320 867,55 
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4 – Noter 

 

Not 1, Upplupna intäkter 

Konto 1680 består av: 

70 000 kr Upplupna medlemsavgifter att fodra från Stall Balans 2020 

77 400 kr Upplupna medlemsavgifter att fodra från Stall Balans 2021 

Not 2, Årets resultat 

Föreningen gör för 2021 ett positivt resultat på ungefär 54 000 kr, vilket är cirka 40 000 kr mer än vad 

det var för 2020, 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 88 500 kr för år 

2019. Vi har även gjort en uppbokning av medlemsavgifter för 2020 och 2021 på 70 000 och 77 400kr. 

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

Vi har fått in en del intäkter med egen klubbtävling, där gjorde vi en vinst på ca 2 700kr och på 

ponnypromenaden gjorde vi en vinst på 20 000kr. Med andra ord är vi 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 jackförsäljning där inköp och tryck gick på 31 492kr och efter försäljning gjorde vi en förlust 

på ca 5 700 kr, för att vi valde att medlemspengarna ska gå tillbaka till medlemmarna. 


