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Styrelsen för Nääs Ridförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Nääs ridförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska ridsportförbundet och 
därigenom även ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet. 

Föreningen bildades 2015-10-01 med syfte att bedriva verksamhet för både ryttare med egen 
häst och ridskoleverksamhet. 

För att främja vårt ändamål har vi valt att anlita HS Häst AB som bildade Nääs Ridcenter, för 
att uppnå högsta möjliga kvalitet för våra medlemmar. 

Föreningens resultat framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

Föreningen har sitt säte i Lerum.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har restriktionerna för Covid-19 hävts, vilket inneburit att vi kunnat utvidga 
verksamheten med tävlingar och sammankomster;

- 12 juni KM i dressyr 
- 19 juni 2* Häst dressyrtävling
- 4 september 2* Häst dressyrtävling
- 11 september KM i hoppning
- 11 september Pay and Jump
- 18 september Pay and Ride
- 11 december julpyntning i stallet och Luciatåg

Tyvärr drabbades hästarna av hästinfluensa under våren. Stallet var då stängt för besökare och
ett fåtal lektioner fick ställas in. Det var endast lektionsryttare och hästägare till privathästar 
som hade tillträde och alla ombads att tvätta kläder och utrustning innan de besökte något 
annat stall. Allt för att inte sprida smittan vidare. Smittan innebar även att planerade 
arrangemang fick ställas in. Totalt påverkades verksamheten under 6 veckor.

Föreningen har under året haft ett flertal aktiviteter som riktat sig till olika åldrar hos 
medlemmarna. 

- Under året har vi haft två arbetsdagar då vi tillsammans har hjälpts åt att förbättra, 
städa och fixa med anläggningen: Under arbetsdagarna har ridskolestallets spiltor 
målats, lysrör setts över och bytts, förråden längs manegens långsida har rensats och 
en låg sarg har lagts längs paddockens kanter, för att förhindra att sanden ”rinner ut”.

- Ungdomssektionen engagerade sig under ”Sävelångshelgen” med ponnyledning – ett 
arrangemang som tyvärr regnade bort. Väldigt få besökare sökte sig till Nääs – kan 
förutom vädret bero på att Midsommarfirandet genomfördes på området två veckor 
tidigare

- Ungdomssektionen har under 2022 genomgått ett generationsskifte och den nya 
styrelsen söker sina roller och hur deras verksamhet kan utvecklas. Under ledning av 
Ungdomsektionens Styrelse (USS) har ett flertal aktiviteter erbjudits, tex 
Spökvandring, Luciatåg och Filmkväll. Se separat berättelse.

- Ungdomssektionens luciatåg var välbesökt. I anslutning till tåget såldes korv, bröd och
fika. Innan firandet bjöd vi in våra medlemmar till en julpyntar-dag då stallet gjordes 
julfint.

Antalet sponsorer är relativt konstant. Under 2023 behöver vi bredda sponsorbasen för att 
fortsatt kunna utveckla verksamheten. 

Vid utbrottet av hästinfluensa såg vi över möjligheterna att rusta upp de två uteboxarna som 
idag används som skräprum. De uppfyller inte kraven för takhöjd och att ändra exteriören var 
inte möjligt, ur ett byggnadshistoriskt perspektiv. I samråd med stiftelsen har vi en 
överenskommelse att bygga nya uteboxar i anslutning till Sparbankspaddocken. Boxarna är 
inköpta och finansierade via kommunens Investeringsbidrag.
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Projekteringen av en läktare i ridhuset har fortsatt. I dialog med Stiftelsen har vi kommit 
överens om att starta om processen med bygglov och kommer då att inkludera bygglov för 
uteboxar och rivningslov för det gamla domartornet.

Styrelsen har fortsatt jobba med den långsiktiga strategin. Vi träffades en söndag under våren 
och uppdaterade visionsdokumentet, som nu omfattar tiden 2022–24. Fortsatt arbete pågår i 
de fyra temagrupper som startades 2018:

- Ekonomi och Medlemsadministration 
- Aktivitet & Medlemsengagemang
- Anläggning & Verksamhetsutveckling
- Marknadsföring & Kommunikation

Målet med arbetet är att skapa kontinuitet och engagemang för en vidareutveckling av 
verksamheten, där även medlemmar utanför den valda styrelsen har möjlighet att ansluta och 
öka engagemanget.

Klubbrummet, med Café, är en uppskattad samlingspunkt där medlemmar och besökare kan 
träffas. Föreningen köper in enklare förtäring som är till försäljning. Tyvärr har svinnet ökat i 
så stor omfattning att vi under december beslutade att drastiskt begränsa sortimentet. Många 
medlemmar hörde av sig och visade hur uppskattad caféverksamheten är. Under början av 
2023 ökar vi därför utbudet något med förhoppning om att alla betalar för sig. Visar det sig att
svinnet fortsätter måste vi hitta en annan lösning, t ex betalningsautomat. Det kommer 
givetvis att innebära att priserna ökar.

Förutom schemalagda ridlektioner erbjuder föreningen, tillsammans med Nääs Ridcenter

- Temalektioner för lektionsryttare som vill rida extra
- Ponnykul för de minsta barnen
- Hyra ponny/häst som ett sätt att prova på att ha egen häst
- Ridning och teori under lov
- Ridläger

Möten 

Årsmöte den 27 februari i stallets klubbrum.
Styrelsemöten under verksamhetsåret 2022 (9 st): 22 mars, 18 april, 17 maj, 27 juni, 29 
augusti, 28 september, 13 november, 13 december.  
Strategidag (halvdag) 8 maj.

Medlemmar

Antalet medlemmar var i december 313 stycken.

I slutet av december 2022 hade vi 27 ordinarie ridlektioner i vecka. Inkluderat Ponnykul och 
Tema har vi ca 250 uppsittningar i veckan
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Framtida utveckling

Utmaningen att engagera medlemmarna i det löpande föreningsarbetet fortgår. Vi har vår 
verksamhet i en unik miljö där vi ser stora möjligheter för en fortsatt utveckling av 
ridverksamheten – med fokus på hållbarhet och kvalitet.

Byggnationen av en läktare är försenad, men beräknas starta under 2023. Årets positiva 
finansiella resultat ger också en möjlighet att starta projekteringen.

I samband med projektering av läktaren kommer vi även att bygga uteboxar och riva det 
gamla domartornet.

Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019

Offentligrättsliga bidrag 260 248 200 199

Resultat efter finansiella poster  42 91 146 259

Nettoomsättning 2 507 2 301 2 252 2 197

Eget kapital 743 701 609 463

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.
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Förenklat årsbokslut Nääs Ridförening

Nääs Ridförening, Org nr 802497-0116

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 

RESULTATRÄKNING  2022-01-01 2021-01-01

(MSEK) Not 2022-12-31 2021-12-31

Medlemsavgifter     168 447 kr        157 776 kr 

Ridavgifter  1 955 276 kr     1 783 038 kr 

Gåvor och bidrag - Statliga bidrag    81 760 kr           68 317 kr 
Gåvor och bidrag - Kommunala bidrag       178 739 kr        179 980 kr 

Sponsring           55 000 kr          61 450 kr 

Övriga verksamhetsintäkter           67 296 kr          50 936 kr 

Summa intäkter      2 506 518 kr     2 301 497 kr 

  

Verksamhetskostnader - Ridavgifter - 1 952 035 kr -   1 776 651 kr 

Verksamhetskostnader - Inköp material och varor -      41 872 kr -        47 306 kr 

Övriga externa kostnader - avgifter till Svensk Ridsport -      84 675 kr -        73 379 kr 

Övriga kostnader - Lokalhyra -    182 892 kr -      172 308 kr 

Övriga kostnader -    203 489 kr -      140 409 kr 

Summa kostnader - 2 464 963 kr -   2 210 053 kr

  

VERKSAMHETENS ÖVER-/UNDERSKOTT       41 555 kr          91 444 kr 

  

ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER FINANSIELLA POSTER       41 911 kr          91 444 kr 

  

ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT       41 9111 kr          91 444 kr 
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BALANSRÄKNING    

(MSEK) Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR   

Finansiella anläggningstillgångar - Andelar i koncernföretag 239 165 kr        239 165 kr 

Kundfordringar - Nääs Stora Stallet AB -  kr                    - kr 

Långsiktiga fordringar - Nääs Stora Stallet AB        -      kr                    - kr 

Kundfordringar - ej betalda medlems- och rid-avgifter -  kr            2 535 kr 

Övriga fordringar - förutbetalda ridavgifter till HS Häst för januari  173 454 kr        175 241 kr 

Kassa och bank  621 628 kr        683 232 kr 

SUMMA TILLGÅNGAR       11 034 247 kr      1 100 173 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 

Balanserade över-/underskott 700 988 kr        609 544 kr 

Årets över-/underskott   41 911 kr          91 444 kr 

Summa eget kapital 742 899 kr        700 988 kr 

  

Skulder

Leverantörsskulder             - kr                    - kr 

Övriga skulder - upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 291 348 kr        399 185 kr 

Summa skulder 291 348 kr        399 185 kr 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 034 247 kr      1 100 17 kr 
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Noter

Not 1

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med rekommendationer från Bolagsverket:

Ett förenklat årsbokslut får upprättas av föreningar som har en nettoomsättning (försäljning), med tillägg för 
bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter, som normalt uppgår till högst tre miljoner 
kronor. Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund 
som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1).

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas 
normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemmar i Nääs 
Ridförening

Bidrag

Som bidrag räknas likvida medel som Nääs Ridförening erhåller från bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 
återbetalningsskyldighet om villkoret inte följs.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt.

Not 2 Andelar i koncernföretag

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärde          239 165 kr         239 165 kr

Aktieägartillskott under 2019                      - kr                    -  kr

Ackumulerade anskaffningsvärden         239 165 kr         239 165 kr

Utgående redovisat värde         239 165 kr         239 165 kr

Not 3 Styrelseledamöter och befattningshavare

Styrelseledamöter  10 10
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Underskrifter

Lerum den 2023-02-12

Pia Landby
Ordförande

Annika Börjel Stefan Gustafsson
Kassör Sekreterare

Laila Sköld Sara Borgersen
Ledamot Ledamot

Karin Hallgren Ellen Björkman
Ledamot Ledamot

Pia Orvestad Anna Sager
Ledamot Ledamot

Petra Lundin Åsa Lundblad
Suppleant Suppleant

Katarzyna Gustafsson Cecilia Remling
Suppleant Suppleant

Lina Gunnarsson Paula Remling
US representant Personlig US Suppleant

Vår revisionsberättelse har lämnats



10
Nääs Ridförening
Org Nr 802497-0116

Pia Wihlborg Martina Bråvi
Bilaga 1.

Verksamhetsberättelse Nääs Ungdomssektions Styrelse (USS)

Årsberättelse:
 
Vi drog i gång året 20/2 2022 med årsmöte där ett helt nytt gäng anslöt. Vi har haft ett antal 
filmkvällar under det gångna året, bland annat i april och september. På dessa har vi bjudit på mat, 
snacks, lekt lekar och kollat på film. Under våren och hösten har vi i samarbete med Lerums kommun 
haft käpphästhoppningar och ponnyledningar för barn. Traditionsenligt har vi även haft vår årliga 
spökvandring och luciafirande som varit väldigt uppskattat. 

Detta år har för oss handlat mycket om att lära oss samarbeta med varandra. En stor del av oss har 
varit nya med att sitta med i en styrelse och då har mötena med samarbete varit värdefulla för oss och 
vi hoppas på att under kommande år fortsätta jobba med detta i takt med att utveckla våra aktiviteter.


