Verksamhetsberättelse Roslagens Rid- och Körklubb år 2016
Styrelsen har under år 2016 haft 10 ordinarie protokollförda möten samt ett extra möte.
Verksamheter inom respektive gren redovisas grenspecifikt. Tre antal skrivelser har hanterats
av styrelsen och 32 antal inkomna e-postmeddelanden från medlemmar.
Styrelsen bestod under 2016 av:
Ordförande Anna Fagrell
Camilla Modenius
Siv Bäck
Teresia Olsson
Åsa Bernhardsson - sekreterare
Cecilia Oscarsson (vice ordförande t o m augusti 2016 därefter ledamot)
Catarina Åberg, suppleant (avgick på egen begäran maj 2016)
Emma Gustafsson ledamot, kassör (avgick på egen begäran september 2016)
Fredrik Johansson ledamot (avgick på egen begäran november 2016)
Personer från styrelsen har stöttat ungdomssektionen i deras arbeta i nystarten.
Medelålder: 34 år
Totalt antal medlemmar 317
Medlemsantalet har ökat med 16 medlemmar.
Medlemsavgifter 2016
Junior 250 kr (t om det år du fyller 18 år)
Senior 350 kr
Familj 750 kr
POLICY FÖR MEDLEMMAR I RRKK
- Vi uppträder artigt och trevligt på tränings- och tävlingsplatser.
- Vi behandlar våra hästar väl.
- Vi har alltid en trevlig ton mot klubbkamrater och föräldrar (tänk på att dina föräldrar
oftast är
- din huvudsponsor).
- Vi behandlar våra klubbmedlemmar med respekt.
- Vi kommenterar andras prestationer positivt, juste annars tyst!
- Vi är goda förlorare och ödmjuka vinnare.
AKTIVITETER OCH UTBILDNING.
Tävlingsdeltagande och grenspecifika aktiviteter
redovisas i respektive grens verksamhetsberättelser.
Klubben har under året arrangerat flertalet träningar, träningstävlingar, tävlingar för häst och
ponny från lokal till nationell nivå samt genomfört en föreläsning med ryttarinspiration.
Följande discipliner som genomfört tävlingar är hoppning, dressyr, distansritt, fälttävlan,
working equitation och körning. Under sommartid har träningar genomförts på klubbens
anläggning och under vinterhalvåret på olika lånade eller hyrda anläggningar.
Utbildningsbidrag till tävlingsfunktionärer har utbetalats.

DM – distans, hoppning, dressyr och körning
En stor del av styrelsens arbete under 2016 har varit att iordningsställa anläggningen inför
Distriktsmästerskapen som hölls i klubbens regi på Lovisedal . Detta arbete startade i
november 2015. En arbetsgrupp bestående av personer från tävlingskommittén har drivit
arrangemanget. Det har till tävlingsverksamheten bland annat köpts in en ny
högtalaranläggning, nya hinder och partytält för att kunna arrangera DM. Strömförsörjningen
säkrades även för att den skulle räcka till för evenemanget. Vi vill passa på att tacka alla de
som varit med och hjälpt till med att få DM till en väldigt lyckad helg. Mer om DM finns
beskrivet i tävlingskommitténs verksamhetsberättelse.
Värdegrundsarbetet
Under ett planeringsmöte i november 2015 fanns det önskemål från flera håll att påbörja ett
värdegrundsarbete för att på sikt stärka föreningen. I oktober 2016 startade föreningen ett
värdegrundsarbete med hjälp av SISU. De som bjöds in till arbetet var representanter för alla
grenar i form av exempelvis grenledare, tävlingskommitté, ryttare, styrelse och andra
medlemmar som var intresserade att delta. Arbetet kommer att slutföras under våren 2017.
Det har varit 12 personer som deltagit i arbetet att ta fram en ny värdegrund.
Svenska Ridsportförbundets- Basutbildning
16 personer har gått basutbildning för ridsportens ledare. Utbildningen genomfördes av
Stockholms läns ridsportförbund och finansierades av föreningen. Föreningen beviljades
medel från idrottslyftet för att genomföra denna utbildning. Basutbildningen är en
förutsättning för att i framtiden vidareutbilda sig inom Svenska ridsportförbundets regi
Övriga aktiviteter
Två fixardagar har genomförts på Lovisedal och på fixardagen i maj bjöds leverantören för
klubbkläderna in och de som beställde produkter denna dag erhöll 10% rabatt på hela sin
beställning. Klubbmedlemmar har under sommaren rensat förråden på Lovisedal.
Två möten har genomförts på Lovisedal tillsammans med kommunens representanter från
kultur och fritid. Ett möte i maj och ett möte i september.
Medlemmarna har hjälpts åt att sälja klubbhäftet, newbody och kakor där förtjänsten gått till
föreningen.
Extra föreningsmöte
Ett extra föreningsmöte genomfördes 12 april med syfte att besluta om styrelsens
ansvarsfrihet för år 2015 då det framkommit oegentligheter från en tidigare kassör inom
föreningen. Med anledning av uppkommen händelse beslutades att en redovisningsfirma
skulle anlitas för att säkerställa föreningens räkenskaper.
I oktober kom det styrelsen tillhanda ett brev från Svenska Ridsportförbundet. Svenska
Ridsportförbundet efterfrågade styrelseprotokoll för 2015-2016 för att granska hanteringen av
styrelsearbetet. Då en begäran kommit Ridsportförbundet till handa från befintliga
medlemmar i föreningen som haft synpunkter på styrelsens hantering av inkomna skrivelser.
Sista dag för yttrande och inskickande av protokoll var den 18 november 2016. Utifrån att
styrelsen inväntar svar från förbundet har styrelsen valt att invänta förbundets svar för att
kunna gå vidare med ärendet. Om någon medlem önskar ta del av styrelsens yttrande
kontakta ordförande.

Föreningsbidrag
Det har inkommit medel från Svenska spel genom Gräsroten då personer kryssat i Roslagens
Rid- och Körklubb.
Föreningen har även erhållit medel från idrottslyftet under året för att genomföra
ungdomsaktiviteter och starta upp ungdomssektionen.
Roslagens Sparbanks stiftelse gav föreningen i dec 2015 ett bidrag om 100 000 kr för att
tillgänlighetsanpassa anläggningen och även rusta upp klubbhuset.

Lovisedal
Lovisedal är vår största tillgång för att kunna genomföra aktiviteter så som tävlingar, träningar
och annat. Lovisedal har varit ett prioriterat område då anläggningen krävt ett underhåll både
gällande byggnader och banor. En plan har lagts för anläggningen under 2016 i samarbete
med en medlem som är byggnadsingenjör och innefattar en ny ridbana. Arbetet sträcker sig
över hela verksamhetsåret och kommer fortsätta under nästa verksamhetsår.

I september 2017 löper kontraktet ut för Lovisedal och kontraktet har under år 2016
omförhandlats. Ett nytt förslag på kontrakt har tagits fram och godkänts av markägarna, Det
nya kontraktet har en kontraktstid på 10 år. Vidare har anläggningsstödet från kommunen
justerats utifrån att det rådde en felaktig uppfattning gällande anläggningen. Kommunen
fattade beslut i december år 2015 för 2016 års anläggningsbidrag utifrån att föreningen enbart
hyr in sig på Lovisedal och olika anläggningar och inte har en egen anläggning som vi driver.
I september tog kommunfullmäktige beslut om att justera bidraget och beviljat belopp 88 000
kr för 2016 betalades omgående ut. Till år 2017 har ett anläggningsbidrag beviljats på 90 000
kr för anläggningens drift.
Genom att föreningen erhållit bidrag från kommunen som täcker drift samt underhåll kan vi
säkra anläggningens fortsatta drift i framtiden. En stor kostnadspost som i framtiden kommer
är utbyte av underlag på den stora banan där nuvarande underlag ska hanteras som miljöfarligt
avfall. Detta kommer bli ett arbete för kommande styrelse att undersöka utökad finansiering i
samband med sanering.
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