Verksamhetsberättelse för
Strängnäsbygdens Ryttarförening
2014
Vi gick in i 2014 med stor entusiasm och året startade bra med ökande antal ridande och
medlemmar. Vår nya ridskolechef Jane Johansson började bli varm i kläderna och det
ekonomiska läget såg stabilt ut.
Styrelsen kände att de efter lång tid av att vara operativa i verksamheten skulle kunna ägna
2014 åt styrelsearbetet som hamnat på efterkälken.
Tyvärr drabbades vi av ett stor bakslag i september då Jane fick en stroke. Första tiden
kantades givetvis av stor oro för Jane, när läget stabiliserats hamnade vi åter i ett läge där
anläggningen stod utan verksamhetschef. Styrelsen och personalen mobiliserade och höll
verksamheten flytande. En nygammal bekant, Josefine Björklund, anställdes för att ersätta
Jane som instruktör. Styrelsen insåg snabbt att en ställföreträdande ridskolechef var ett måste
så parallellt med att driva verksamheten började personalgruppen i styrelsen söka efter en
lämplig kandidat. Andreas Tegesjö erbjöds och accepterade tjänsten.
I december kom ytterligare ett bakslag då stallet drabbades av hästsjukdomen kvarka.
Återigen gjordes stora insatser för att begränsa smittan, informera medlemmar och säkerställa
att vi följde alla rekommendationer gällande isolering, hygien etc som rekommenderas för
denna smitta. Så här långt har verksamheten kunnat fortsätta med enstaka inställda
lektionsdagar, vad facit blir vet vi inte förrän längre in på 2015 men vi börjar se ljuset i
tunneln.
Att vara en ideell förening innebär att allt överskott investeras i verksamheten och dess
medlemmar. Det innebär även att föreningens medlemmar kollektivt måste hjälpas åt och
bidra med ideella insatser för att kunna fortsätta investera och utveckla verksamheten samt
hålla ridavgifterna på en rimlig nivå. Mycket ideella insatser har gjorts under året men det är
viktigt att fler medlemmar vill engagera sig i föreningen ”Ingen kan göra allt men alla kan
göra lite”. Arbetsbördan blir såklart mindre för enskilda medlemmar om fler ställer upp och
hjälper till. Det finns ju många sätt att hjälpa till på, allt från att hjälpa till på tävling till lättare
hantverksjobb.
Anläggningen ägs av Strängnäs Kommun och föreningen arrenderar denna. Arrendet regleras
genom driftsavtal.
Vi vill även framföra ett stort tack till våra sponsorer, stora som små. Vårt enskilt största
bidrag kom även i år från Sparbanksstiftelsen Rekarne som bidrog med 40 000 kr.
Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har haft verksamhet enligt separat verksamhetsberättelse.
Tävlingskommitté
Tävlingskommitténs verksamhetsår redovisas i separat verksamhetsberättelse.
Ekonomi
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Hänvisas till sedvanlig resultat- och balansräkning.

Övriga aktiviteter
Under skolans lov har vi fyllt lovdagarna med ett stort antal roliga aktiviteter för de ungdomar
som varit hemma. Styrelsen och personalen har också deltagit i en gemensam workshop under
ledning av Stefan Johansson.
Personal
Personalstyrkan har under året varierat som ett resultat av rekrytering av ny ridskolechef,
omorganisation samt sjukskrivningar men vid utgången av 2014 hade föreningen följande
personal anställd:
- Andreas Tegesjö, stf ridskolechef
- Jane Johansson, ridskolechef sjukskriven
- Helena Johansson, instruktör samt stallpersonal
- Pernilla Andersson, administration och kontor samt begränsat stalljobb
- Mikael Andersson, stallpersonal
- Josefine Björklund, instruktör
- Sofia Näslund, timanställd instruktör
- Viss extrapersonal och vikarier för våra ordinarie instruktörer har förekommit, om än i
mycket begränsad omfattning.

Styrelsen
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten och har under det gångna verksamhetsåret bestått
av:
Emma Hellström
Pia Eriksson
Bo Berg
Jenny Engkvist
Anna-Carin Dahlberg
Amalia Lönnborg-Smedman
Anna-Karin Nordström
Hillevi Nedemark
Carina Lövkvist
Kajsa Steude
Karin Ericson

Ordförande/personalgrupp/sponsring
Vice ordförande /personalgrupp
Kassör/arbetsmiljö
Sekreterare
Ledamot/vice kassör/tävling/
Ledamot/ungdomar/tävling
Ledamot/kontaktperson cafeteriagrupp
Ungdomsledamot
Suppleant/arbetsmiljö
Suppleant
Suppleant, avgick under året.

Styrelsen vill tacka alla, både anställda och medlemmar som har hjälpt och gett oss stöd under
det gångna året.
Strängnäs 26 februari 2015.

Emma Hellström
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