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Rydöbruk 180808

Extremt ansträngt läge på Hylte Ryttarförening
Vi skriver till er med anledning av den extrema situation Hylte Ryttarförening nu befinner
sig i.2017 var ett tufft år för föreningen då vi under sommaren tvingades avliva en av
våra ponnyer pga en kronisk benskada. Kort därefter insjuknade ytterligare en av våra
ponnyer i en akut tarmsjukdom, kolik, och vi tvingades akut avliva även denna häst.
Detta innebar naturligtvis en stor förlust men också extraordinära kostnader för en så
liten verksamhet. Slutsumman för dessa tragiska och oplanerade händelser uppgick
nästan till 100 000 SEK efter att veterinärräkningar betalats och ny ponny införskaffats,
och då är det viktigt att veta att båda hästarna var försäkrade.
Med detta i ryggen har vi under det första halvåret 2018 gjort en mängd åtgärder för att
återigen kunna komma till ett läge med ekonomin i balans. Nedan följer en
sammanfattning av det som redan är genomfört;
- Tjänsten som Stallvärdinna har tagits bort och ersätts med ett förändrat
arbetssätt.
- Den köpta kassörstjänsten har avslutats och sköts nu av styrelsemedlemmar utan
ersättning.
- En tidigare inlånad stor häst är såld och kommer inte att ersättas.
Den ekonomiska situationen var hanterbar såg ljus ut innan den extrema torkan slog till
nu i sommar. Vi har en budgeterad kostnad för hö och kraftfoder på 50 000 SEK för
2018. Foderpriserna ligger på extrema nivåer i år och hela sommaren har varit en stor
kamp för att ens hitta foder till våra hästar för vintern. En åtgärd för att sänka vårt
foderbehov är att inleda höstterminen med ”ur & skur” ridskola ute på en gård utanför
Rydöbruk för att då kunna låta hästarna gå på bete i stället för att stalla in dem och
behöva fodra med köpt hö.
Vi har hitintills tvingats köpa in foder för ca 125 000 SEK och det är ytterst tveksamt om
de genomförda inköpen kommer att täcka hela säsongens behov.
Med detta som bakgrund ber vi ödmjukast om ett tilläggsanslag till föreningen på 60 000
SEK. Utan de pengarna får vi antingen genomföra extrema prishöjningar på
ridavgifterna vilket naturligtvis kommer att leda till att många inte har råd att fortsätta att
utöva ridning i kommunen eller att pausa verksamheten under detta extrema år och
försöka finna tillfälliga hem till våra hästar.
Vi ser fram emot ett skyndsamt svar!

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Hylte Ryttarförening
Genom Ordförande Susanne Sjöqvist tel nr 070 580 46 02
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