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2022 ÅRS STYRELSE  

  

Ordförande Lars Pernler Fiskgjusevägen 22 

757 56 Uppsala 

070-3244350 

Vice 

ordförande 

Linda Bergman Johannesbäcksg 43 

754 44 Uppsala 

070-4981357 

Kassör Lotta Bergman Skäve 30 

755 94 Uppsala  

070-5317130 

Sekreterare Tony Sundqvist Albert Engströmsgatan 2H 

754 30 Uppsala 

0708-248818 

 Anders Rodén Regngatan 1 

754 31 Uppsala 

070-5101966 

 Sverker Olsson Tingshögsgatan 28 

753 57 Uppsala 

070-2008949 

 

 Lena Smith Rotfruktsgatan 37 

754 49 Uppsala 

070-9603425 

Suppleanter Lotta Zacharoff Kansliskrivargatan 20 

752 57 Uppsala 

076-8005060 

 Kina Nygren Ritargatan 1f 

753 34 Uppsala 

070-9992099 

Juniorrepr. 

 

Disa Olsson                  Tingshögsgatan 28 

753 34 Uppsala 

 

Suppleant Amanda Nyström Österängsgatan 79 

753 28 Uppsala 

 

    

Revisor  Jonas Mårtensson  Korsstygnsvägen 19 

757 57 Uppsala   

 

    



 

LÄGESBESKRIVNING VAD GÄLLER VAL TILL STYRELSEN 

 

❑ Årsmötet beslutar om antalet styrelseledamöter. Under år 2022 var antalet åtta 

varav Uppsala Ponnyklubbs ungdomssektion (US) tillsätter/anmäler en ledamot. 

❑ Antalet suppleanter fastställdes år 2004 till tre varav US tillsätter/anmäler en. 

❑ Om årsmötet 2023 inte beslutar om någon förändring i antalet ledamöter innebär 

detta följande: 

 

Ledamot     Vald till årsmötet 

 

Lars Pernler, ordf              2023  

Linda Bergman, v ordf              2024 

Lotta Bergman              2023 

Lena Smith               2024    

Anders Rodén              2024  

Tony Sundqvist                                 2023 

Sverker Olsson               2023 

 

Suppleant 

Kina Nygren               2023  

Charlotte Zacharoff               2023 

 

Revisor 

Jonas Mårtensson              2023   

 

 

US ledamot och suppleant anmäls vid årsmötet varför något formellt val av dessa inte sker. 
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SAMMANFATTNING AV ÅRET SOM GÅTT 

 

Utöver den ordinarie lektionsverksamheten anordnar vi en mängd olika aktiviteter. 

Som medlem kan du hitta all info om våra aktiviteter via vår Hemsida samt på 

anslagstavlan i stallet. Vi rekommenderar alla våra medlemmar att följa oss på Facebook 

och Instagram samt hålla koll via ert konto i Hippocrates där Nyheter läggs upp. Läs 

Nyhetsbreven som kommer via mejl några gånger per år samt övriga mejlutskick – så får 

du full koll. 

På samtliga skollov arrangerar vi en stor mängd kurser, läger och extra lektioner i mindre 

grupper i hoppning, markarbete, dressyr och WE. Det är kul att se hur alla deltagare 

uppskattar dessa extrakurser och utvecklas i sin häst- och ridkunskap när det blir ridning 

flera dagar i rad. På sportlov, påsklov och höstlov så pågår ordinarie lektionsverksamhet 

som vanligt och kompletteras med lovaktiviteter på dagtid. 

På skolloven så ser vi till att försöka anordna avsuttna aktiviteter som hästteori, stallfritids, 

skötarkurser, sommarkollo för Gränbyungdomar mm 

Tillsammans med vår US arrangerar vi 14 klubbtävlingar i dressyr, hoppning och WE under 

perioden oktober – april varje år. 

Under skolloven och framförallt på sommarhalvåret arrangerar vi ett 30 tal Pay and Jump, 

Pay and Ride och Pay and WE. Mycket uppskattat och ett bra sätt att ”träna på att tävla” 

Vi arrangerar 8-10 en och tvåstjärniga tävlingsdagar varje år i hoppning, dressyr och WE 

för ponny och häst. Återkommande är att vi gärna arrangerar allsvenska omgångar på div 4 

och 3-nivå samt DM i WE. Då vi har många ekipage som deltar från klubben på de 

tävlingarna så blir det lite extra kul att arrangera. 

Nu när Covid-19 sakta börjar minska sitt grepp så har vi successivt kunnat återgå till att 

arrangera: 

 ”Stora kompisdagen” med drygt 100 deltagare 6 – 20 år. 

”Tävla mot dig själv” #projektstöd2022, 8 träffar med ca 20 deltagare/gång 

2 x Sitsföreläsningar med 30-50 deltagare/gång 

Förberedande ridledarutbildning – med 8 vetgiriga ungdomar som satsar på ridsporten och 

sin ledarutbildning 

Vår US har hunnit med att anordna bla Skötarläger, Hallowenkväll, påskäggsjakt och en 

juldag. 

Under 2023 kommer vi även starta upp följande aktivteter som fått vara lite vilande under 

Covid-19: Kickoff för våra licensierade medlemmar, fler lagträningar,  avsuttna 

föreläsningar, Medlemskväll med info om ridskolan, föreningen och framtiden. 

 



  
EKONOMI 

Under 2022 hade vi en nettoomsättning på nära 9 mkr. Resultatet blev en vinst på c:a 460 tkr. Se 

även Årsredovisningen som återfinns bakom verksamhetsberättelsen.   

Summa fritt eget kapital uppgår till c:a 2 748 tkr. 

 

RIDSKOLAN 

Ridskolan har under slutet av verksamhetsåret 2022 haft 580 elever i lektionsverksamheten vilket 

ger en beläggning på 97%. 

 

Vi har ca 30-35 000 ridtimmar per år med all verksamhet inräknad. 
 

Totalt antal medlemmar i föreningen: 882 varav 841 är kvinnor 41 är män. 
 

Fördelningen efter ålder och kön ser ut på följande vis: 

 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41- år 

Kvinna  1 213  253 158 216 

Man  1     11                6     2   21 

Vi har under ett antal år haft en väntelista på mellan 200-300 personer som vi tyvärr inte kunnat 

erbjuda plats på grund av lokalbrist. 

 

INTEGRATION, MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET MM 

Styrelsen bestod under 2022 av 11 personer fördelat på sju kvinnor och fyra män. Såväl 

personalgruppen som medlemmarna har en dominans av flickor/kvinnor.  

 

Bland alla våra medlemmar finns glädjande många personer med anknytning till andra länder och 

andra kulturer. Vår personal, våra ungdomsledare och alla andra aktiva ungdomar i verksamheten 

har på ett föredömligt sätt visat att alla ungdomar och vuxna, oavsett ursprung eller 

socioekonomisk bakgrund, är välkomna i vår verksamhet. Styrelsen har inte fått upp någon fråga 

på dagordningen kopplat till integrationsproblem. Förklaringen kan vara att vi i huvudsak jobbar 

med barn- och ungdomsverksamhet där det ofta finns en stor acceptans för mångfald  

 

Vad gäller personer med funktionsvariation möjlighet att delta i verksamheten vill vi nämna att vår 

anläggning delvis är anpassad för personer med funktionsvariation, men inte fullt ut. Vi har under 

årens lopp sökt bidrag för att ytterligare förbättra möjligheterna för personer med olika 

funktionsvariationer att utnyttja vår anläggning fullt ut men våra ansökningar har inte beviljats. 

 

Svenska ridsportförbundet har uppmärksammat frågan om en mer jämställd ridsport inte minst 

inom breddidrotten av sporten. Genom arbetet Ridskola 2040 deltar Uppsala ponnyklubb på det 

sätt den enskilda föreningen kan för att öka antalet och andelen killar/män som deltar aktivt inom 

ridsporten. Vår verksamhet har idag 300 individer i kö och andelen killar som står i kö för att börja 

rida är jämförbar med andelen killar som idag är aktiva.  

 

 



 

KOMPETENSUTVECKLING 

Under verksamhetsåret 2022 har Uppsala Ponnyklubb ”investerat” c:a 100 000 kronor för 

utbildning av nya ungdomsledare och fortbildning av den personal och de ungdomar som 

redan finns i verksamheten. Detta har bla resulterat i att föreningen fått fyra nya 

ungdomsledare och att ett hundratal ungdomar, vilka genom att delta i föreningens 

ungdomsprojekt, fått värdefulla kunskaper/erfarenheter om vad som är viktigt att tänka på i 

umgänget med andra ungdomar såväl privat, i stallet och i skolan. 

 

 

 

PERSONAL 

Vi har en utomordentligt låg personalomsättning och har under året på ett bra sätt lyckats 

fylla de luckor som trots allt uppstår. Detta i kombination med vårt sätt att rekrytera 

personal liksom satsningen på fortbildning har resulterat i att vi idag, liksom tidigare, har 

en mycket kompetent och serviceinriktad personalgrupp.   

 

 

HÄSTHÅLLNING 

Vid utgången av år 2022 ägde Uppsala Ponnyklubb 21 hästar och 21 ponnyer. Under året 

har två hästar och tre ponnyer köpts in till en kostnad av 544 tkr.  

 

 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

Uppsala Ponnyklubb har en väl fungerande tävlingsorganisation som arrangerar tävlingar 

på ett sätt som fått mycket goda vitsord av tävlingsdeltagare och representanter för 

distriktet. Vi har ett stort antal licensierade ryttare som tävlar för oss såväl på ponny som 

på häst på ett mycket förtjänstfullt sätt. Vi har också ett stort antal lag till start varje år i 

olika allsvenskor i dressyr och hoppning på främst division 4 och division 3 nivå, men även 

i division 2 och division 1 när vi har ekipage som vill vara med. Tillläggas kan att vår 

ungdomssektion på ett mycket professionellt sätt genomför våra klubbtävlingar i samarbete 

med vår personal.  

 

 



  

UNGDOMSSEKTIONEN 

Ungdomssektionen avger en egen verksamhetsberättelse. Här följer dock några på US  

 aktiviteter under verksamhetsåret 2022. 

• Arrangerandet av klubbtävlingar 

• Medarrangör av ”stora kompisdagen” med mer än 80 deltagare 

• Administration av skötar- och stallvärdinnesystemet 

• Skötardag 

• Juldag 

• Halloween 

• Påskäggsjakt 

• Käpphästaktiviteter 

 

 

STYRELSEARBETET 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

Förslag till budget 2023 

RÖRELSENS INTÄKTER 

Medlemsavgifter  230 000 

Ridlektioner                   5 200 000  

Kurser   600 000 

P&J, WE, PVL mm  200 000 

Statliga/kommunala bidrag                1 700 000 

Stallhyror   600 000 

Tävlingar                     210 000 

US     30 000 

Uthyrning trailer                                   20 000 

Manegehyror    20 000 

Automater                     140 000 

Övriga intäkter  250 000 

Summa rörelsens intäkter                 9 200 000 

 

RÖRELSENS KOSTNADER 

Strö   600 000 

Hö   720 000 

Kraftfoder     50 000 

Veterinär   150 000 

Hovslagare   350 000 

Utgödsling                     150 000 

Hästförsäkring  150 000 

Ridutrustning    80 000 

Tävlingar   120 000 



US     20 000 

 

Sop/slam/städ/vatten  100 000 

Arrende       1 000 

Rep byggnader    50 000 

Försäkring exkl häst  150 000 

Bevakning     15 000 

Hyra maskiner      5 000 

Elavgifter   450 000 

Förbrukningsinventarier    35 000 

Förbrukningsmaterial     10 000 

Arbetskläder/skydd    40 000 

Rep andra inventarier    10 000 

Underhåll markanläggningar  100 000 

Drift maskiner    60 000 

Kontorsmaterial    20 000 

Telefon     15 000 

Datakommunikation    60 000 

Porto       4 000 

Bankkostnader    20 000 

Årsavgifter   160 000 

Automater    110 000 

Ungdomsprojekt    65 000 

Övriga omkostnader    70 000 

 

 

 



Löner                  3 250 000 

Skattefri bilersättning    20 000 

Sociala avgifter  850 000 

Fora   100 000 

Collectum     45 000 

Utbildningsverksamhet                    125 000 

Övriga personalkostnader     20 000 

 

 

Avskrivning övriga inventarier 100 000 

Avskrivning ridutrustning     20 000 

Avskrivning markanläggningar   55 000 

Avskrivning hästar  230 000 

Avskrivning byggnader  150 000 

Avskrivning ventilation    10 000 

 

Utgiftsräntor                      120 000 

 

Kostnad avveckling häst    20 000 

Summa rörelsens kostnader              9 055 000 

 

 

Förväntat resultat + 145 000 kronor 

 

 

 

 


