Verksamhetsberättelse för Strängnäsbygdens
ryttarförening 2018
Styrelsens sammansättning
Styrelsen för Strängnäsbygdens ryttarförening har under 2018 haft följande
sammansättning:
Martina Hultén, ordförande
Anna-Karin Ahlgren, vice ordförande
Annelie Wozny Pålsson, sekreterare
Anna-Karin Nordström, ledamot
Anna Israelsson, ledamot
Petra Granlund, suppleant
Liselotte Strand, suppleant

Valberedning: Valberedningen hade vid årsmötet 2018 inget förslag på
valberedning varför styrelsen fick i uppdrag att tillsätta vakanserna I
valberedningen under året. Försök har gjorts men ingen har varit villig att ta på
sig uppdraget som valberedning.
Revisorer: Johanna Strömgren (ordinarie), Emma Hellström (suppleant)
Sammanträden
Styrelsen har under 2018 haft 13 protokollförda sammanträden.

Årsavgift 2018
Junior 300 kr
Senior 350 kr
Familj 350 kr för första medlemmen sedan 250 kr per ytterligare familjemedlem

Personal
Föreningen har haft en anställd verksamhetschef på 75 % och instruktörer,
stallpersonal och administratör i varierande antal och omfattning under året.
Totalt har föreningen haft en personalstyrka motsvarande ca 3,5 heltidstjänster.
Medlemsantal
Vid utgången av 2018 hade föreningen 286 medlemmar fördelat enligt följande:
Ålder 0-20: 167
Ålder 21 och uppåt: 119
Kvinnor: 262
Män: 24

Ridskoleverksamheten
Ridskolan har under 2018 haft lektionsgrupper i nedanstående kategorier:
Specialgrupp hoppning, specialgrupp dressyr, specialgrupp dressyr/hoppning,
30/30-grupp, knattegrupp, lösbokning, grupp för funktionsnedsatta ryttare samt
tillfälle för igenridning/prova på.
Sammanlagt har ridskolan levererat 29 lektioner per vecka under vårterminen
och 25 lektioner per vecka under höstterminen.
Utöver lektionsverksamheten har det anordnats kurser, läger och clinics. Ett
axplock av dessa aktiviteter är: Frukostträning, hoppträning, Astridträning,
Pay&Jump och det nya konceptet “öppen bana”. Som vanligt har även ett antal
klubbtävlingar och KM i dressyr och hoppning arrangerats.

Samarbete med kommunen
Samarbetet med kommunen har fortsatt med regelbundna möten med ansvarig
tjänsteman. Arbetet med omförhandling av avtalet rörande anläggningen pågår.
Vi får numera vaktmästeritjänst från kommunen och även under 2018 har
kommunen stått för inköp av grus till gårdsplan och gångar samt påfyllning av
underlag till ridhuset.

Övriga föreningsaktiviteter
Föreningen deltog även i år på Mälardagen -ett forum där föreningar i Strängnäs
får möjlighet att presentera sin verksamhet. I samband med Mälardagen
marknadsförde föreningen Öppet Hus i stallet med bland annat prova-på ridning.
Arrangemanget var välbesökt, speciellt av små barn och deras föräldrar.
Hästar
Vid utgången av 2018 hade ridskolan sju stora hästar och åtta ponnyer.
Uppföljning av prioriterade områden i verksamhetsplanen 2018

Föreningens ekonomi
Det ekonomiska läget som förbättrades under 2017 har under 2018 varit stabilt
men försämrats under senhösten till följd av sjunkande ridintäkter och
stallhyror medan lönekostnaderna ökade. Även kostnader för el har stigit.

Föreningsanda
Många föreningar vittnar om att det är bekymmersamt att få tillräckligt många
medlemmar som engagerar sig i verksamheten, samma sak gäller för vår
förening. Vi har fortfarande ingen cafeteriagrupp eller tävlingskommitté. Det
finns heller inte någon valberedning. I den medlemsenkät som gjordes hösten
2018 framkom att de flesta känner sig trevligt bemötta på anläggningen vilket är
mycket positivt.
Marknadsföring och sponsring
Under året har föreningen inte påbörjat något strukturerat arbete med
marknadsföring och sponsring.

Barn- och ungdomsverksamhet
Ungdomssektionen Strul bedriver självständigt aktiviteter men har inte haft det
strukturerade stöd de skulle behöva från vuxna i föreningsfrågor.

Hästarna
För att tillgodose alla typer av ryttare har vi under året köpt in en stor häst vilket
gör att våra långa ryttare kommer att ha fler hästar att välja på.
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