
REFERENSKUND
Svenska Ridsportförbundet

Antal anställda: 52 på kansliet plus utbetalning av arvoden till banbyggare, 
ryttare och funktionärer som saknar F-skattsedel (= speciella regler 
för utbetalning av arvoden för ideella föreningar).

Verksamhet: Hanterar allt ifrån verksamhet i småklubbar till tävlingar 
på internationell elitnivå. 

Lösning: lönesystemet Kontek Lön
tidrapporteringssystemet Kontek HRM Time
reseräknings- och utläggssystemet Kontek HRM Travel



Så hoppade Ridsport-
förbundet till nästa nivå

Här har vi Svenska Ridsportförbundets nya  
generalsekreterare.
Annika: Det stämmer. Jag har varit en inbiten hästtjej 
ända sedan sexårsåldern. Haft egen häst i 25 år, tävlat på 
regional och lokal nivå i dressyr, fälttävlan och hopp. Jag 
har tagit det här jobbet dels för att jag haft ett brinnande 
hästintresse hela livet, dels för att det är ett fint tillfälle 
att kombinera mina intressen och yrkeserfarenheter.  
Tidigare var jag HR-direktör i Eskilstuna kommun och 
när det här dök upp kunde jag helt enkelt inte tacka nej. 

Och på HR och ekonomi har vi Agneta Hellström.  
Agneta: Precis. Jag har också ridit sedan jag var liten. 
Har haft egen ponny och stor häst. Vid 22 års ålder 
flyttade jag från Stockholm till Strömsholm och börja-
de jobba som djursjukvårdare. Sedan började jag rida 
galopphästar och började träna dem. Sju galopphästar 
har jag tränat, varav en blev riktigt bra. Nu är ridkarriä-

ren över, men jag går väldigt gärna och klappar någon 
häst eller tittar på tävlingar.

Vad gör ett ridsportförbund? 
Annika: Vi är ett av riksidrottsförbundets specialför-
bund och är representerade på OS i tre grenar. Vårt 
jobb är att främja ridsport och hästanknuten verksam-
het. Ungefär hälften av föreningarna har ridskole-
verksamhet, där är vi inblandade i att utbilda tränare, 
ledare, domare, banbyggare, funktionärer samt att 
sprida kunskap om hästar och hästhållning i allmän-
het. Just nu har vi massor att göra med att arrangera 
EM som går i Göteborg i augusti.  

Är ridsporten stor i Sverige?  
Annika: Idag är ca 500 000 aktiva inom ridsport. Det 
är Sveriges näst största ungdomsidrott efter fotboll 
med 154 000 medlemmar i 900 föreningar. Ridning 

Alla som växt upp på 70-talet har hört den folkkäre TV-kommentatorn Anders  
Gernandt på skorrande skånska utbrista »Aj aj, märrren rrriver«. Då fick ridsporten 
en ny och större publik. Idag är sporten en av de med flest antal utövare. Om hästar, 
ridsport och nya tekniklösningar pratar vi med Annika Tjernström och Agneta  
Hellström på Ridsportförbundet.  
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»Vår vision
är att svensk
ridsport ska
vara värld-
ens bästa,
vi vill ha en
stor bredd,
en bred bas
med många
ut övare och
en hög topp.«

REPORTAGE



Agneta Hellström,
ekonomiansvarig 
och Annika Tjern-
ström, ny general-
sekreterare med  
hästen Clos de la 
Chapelle.

är en sport som engagerar många och den har fått extra 
fokus nu när en ryttare vann Jerringpriset. Ridning är 
en stor kraft i idrottssverige. 

Hur många ska ha löner och ersättningar? 
Agneta: Vi är 52 anställda på kansliet, men det är långt 
fler som ska ha olika ersättningar. Från banbyggare 
och ryttare som inte har F-skattsedel, till tränings bi-
drag, reseersättningar och funktionärer. Några får er-
sättningar flera gånger om året, vissa enstaka gånger. 
Sedan ska friskvårds pengen in och det är lite smart  
i systemet, för där har Kontek lagt in maxtaket så att 
 systemet håller reda på det.  

Något som är speciellt trixigt för er? 
Agneta: Ibland har vi utländska personer som ska be-
skattas enligt en annan skattesats. Det håller Konteks 
lönesystem också reda på och tar fram kontrollupp-
gifter etc. Det kan också vara lurigt med svenska med-
borgare som bor utomlands och betalar en annan 
skatt, det håller systemet också koll på. 

Ni jobbar med det nya webbaserade lönesystemet,  
hur känns det? 
Agneta: Vi såg det nya, webbaserade lönesystemet på 
en mässa 2016 tillsammans med Kontek HRM Time 
och Travel, och bestämde oss direkt för att införa det. 
Vi har använt de webbaserade sytemen via en moln-
lösning sedan i mars.  

Någon skillnad? 
Agneta: Det sparar massor av tid för mig. Och något 
som vi verkligen är nöjda med är mobilappen. När  
folk är ute på resor kan de göra räkningar och attestera 
direkt i appen, vilket sparar mycket pappersarbete. 

Nu går lönekörningarna mycket snabbare. Dess utom 
kan de anställda se alla sina ledigheter, resor och ut-
lägg på sina sidor. Sedan behöver vi inte tänka på 
backuper och uppdateringar, det sköter Kontek åt oss, 
vilket är ytterligare en fördel med att använda de web-
baserade systemen via en molnlösning.

Varför fastnade ni för Konteks lösningar? 
Agneta: Det kändes enklare att fortsätta med något 
man kan. Jag hade jobbat med Konteks program på mitt 
gamla jobb. Men vi utvärderade flera leverantörer innan 
vi bestämde oss. För att implementera Kontek HRM 
Time och Travel lade Konteks konsulter en projekt plan 
som vi följde. De var här i två dagar. Vissa saker anpas-
sades efter våra behov. Sedan testade vi och justerade. 
Hela processen var proffsig, systematisk och trygg. 

Brukar du använda dig av Konteks support?
Agneta: Direkt efter att vi bytte system för tid och  
resa så tog jag en del kontakt med dem. Men allt efter-
som jag lärt mig programmen har det blivit mindre 
och mindre. Supporten är otroligt viktig och den har 
funkat perfekt. 

Ridning har förvandlats från militär sport till folkrörelse. 1912 bildades Svenska Ridsportens 
Centralförbund, SRC. Det var till en början en kommitté med uppdrag att se hur ridsportens 
tävlingar skulle ingå i de Olympiska spelens program 1912 och embryot till ridsportförbundet.  

VILKA KONTEK-LÖSNINGAR ANVÄNDER SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET?

Försystem: Kontek HRM Time och Travel  Lönesystem: Nya Kontek Lön
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