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ÅRSBERÄTTELSE
2014



Ordförande: Lovisa Eriksson 1 år

Ledamöter: Omval
Johanna Andersson 2 år
Karin Örjegren 2 år 
Nyval 
Emily Stighall 2 år 
Pernilla Strömberg 2 år
Sittande
Madelene Haglund vald tom 2016

Suppleant Anna-Stina Reponen 1 år 

Revisor (2 st)  
1 år

Revisor suppleanter (1st) 
1 år Ann-katrin Norlin 

Valberedning:

Sittande valberedning står till förfogande. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG



DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 22/2 2015  kl 15.00

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Upprättande av röstlängd
5 Val av protokolljusterare och rösträknare
6 Fastställande av dagordning
7 Fastställande av mötets utlysande
8 Behandling av verksamhetsberättelse 
9 Revisorernas berättelse
10 Fastställande av balans- och resultaträkning
11 Beslut om ansvarsfrihet för år 2014
12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen 

för det i 17 § andra stycket angivna antalet. 
13 Val av ordförande för Vilhelmina Ridklubb
14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig 

suppleant utsedda av ungdomssektionen. 
16 Val av två revisorer och revisor suppleanter
17 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
18 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen.  
19 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna 

möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att 
representera med ombud

20 Fastställande av årsavgift för 2016
21 Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på 

årsmöte. 
- Fastställande av nya regler och rutiner angående ridelevers 

            deltagande vid aktiviteter samt cafeteriakvällar, se bilaga.  

22 Mötet avslutas
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Styrelsen 2014 har bestått av:

Ordförande  
Sekreterare Anna-Stina Reponen
Kassör Karin Örjegren 
Ledamöter Johanna Andersson 

Madelene Haglund
Lovisa Eriksson 

Adjungerade Jessica Hansson 
Emma Persson 
Madelene Söderström

US ledamot Har inte funnits en US styrelse. 
US suppleant  

Valberedning Annika Wennerberg
Karin Rönnberg
Catharina Fahlén

Revisor Barbro Lindblad

1. Föreningen
Medlemsantal för 2014 var 122 st (jmf 2013: 145 st) 

Medlemsavgiften för 2014 var 150 kr för enskild medlem och 450 kr för familj (max 4 personer) 

Aktivitetsstöd
Totalt under året hade vi 258 st/348 st sammankomster redovisat i kommunalt och statligt lokalt 
aktivitets stöd. (jmf 2013  273st/348 st) 

Styrelsen har haft styrelsemöten ungefär 1 gång/månad och däremellan kontakt via en facebookgrupp. 

2. Ridskoleverksamheten
Målsättningen var som alltid att vi skulle öka antalet ridande på abonnemangsridning under året. Vi 
startade vårterminen med 57 elever och avslutade höstterminen med 51 elever. Under vårterminen 
utökade vi dagtidseleverna med hela 7st. Under höstterminen har vi tyvärr inte kunnat bedriva 
dagtidslektioner i samma utsträckning pga hästbrist. 

Hästarna 
Under året har det hänt en del på hästfronten. Vi startade året med 8 hästar i verksamheten.
Eliza, Amie, Lucas, Pokémon, Vallde, Sockan, Aller och Candela.
I Mars plockades Candela bort från verksamheten då hon började visa att hon inte riktigt klarade av 
livet som ridskolehäst. Hon fick åka till ett privatstall utanför Vilhelmina och bo där en stund innan hon
såldes. Aller och Eliza åkte efter vårterminens slut tillbaka till sina ägare.
Under hösten fick vi möjlighet att låna hästarna Stjerna och Pulver fram till sommaren 2015 och 
därefter köpa dem om intresse finns. 
Efter ett bråk i hagen så skadades Lucas & Stjerna, de kunde därför inte användas i verksamheten. 
Stjerna blev frisk och kunde börja ridas igång i mitten av december. Lucas var vid årets slut fortfarande
inte frisk. Vallde har även han vart skadad och kunde endast användas 2 veckor  i 
ridskoleverksamheten. Det visade sig att Vallde hade en lite allvarligare skada och är nu tillbaka hos sin
ägare. Amie såldes i slutet av december, då det var få elever på ridskolan som kunde rida henne och 
istället fick vi möjlighet att låna B-ponnyn Zafir från en familj  i Storuman.
Vid årets slut ägde ridklubben en häst - Sokrates samt 2 ponnyer – Pokémon och Lucas.

Ridledare
Under vårterminen tjänstgjorde Emma Persson, Emma Jakobsson, Madelene Söderström, Lovisa 
Ericsson, Julia Hedlund och Johanna Andersson. som ridledare. Till hösten tog Johanna mammaledigt 
då hon i oktober fick en liten son. Madelene Söderström  och Julia Hedlund slutade som ridledare. 
Istället fick vi 3 nya ledare, Emily Stighall, Ragna Sjölander och Paula Holmberg.
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Övrigt
Våra getter Cleo och Claudia kom efter sommaren inte tillbaka då det uppstår problem när vi inte har 
en ordentlig hage att ställa dem i. Men våra 2 kaniner, 2 marsvin & fyra katter finns kvar på 
anläggningen.
Vi har även haft  sadelinprovare Andrea Waller här  2 gånger (vår/höst) för att kolla igenom hästarnas 
sadlar. 
I slutet av terminen hade vi inte längre hästar till alla elever i grupperna och vi blev därför tvungna att 
ställa in de tre sista veckornas ridlektioner, lektionerna får eleverna istället rida under vårterminen 15. 
Istället för ordinarie lektioner ordnades avsutten verksamhet mån-tors mellan kl 18-19.30.
Under samma period och under jullovet hyrde vi också ut hästarna till våra ridskoleelever, vilket blev 
uppskattat. En del av de behövdes hållas igång och en del hyrdes ut som ”pyssel” hästar. 

3. Anläggningen
Under vår/sommaren tog vi ner alla hagar för att göra förbättringar i underlaget, med att gräva nya 
diken samt täckdiken. Vi hade sökt pengar för detta via bygdemedel och resterande del har klubben 
stått för själva. Vi kunde efter detta göra hagarna lite större än vad de va tidigare. 
Annat som hänt på anläggningen är att ”väggarna” vid dynghögen är lagade, ny vägg är byggd i hö 
rummet, kanterna kring spångången i stallet är utbytta/lagade och andra diverse småsaker är gjorda. 
Under våren ordnades det en städdag av anläggningen, då vi också grillade korv.
En anläggningsträff tillsammans med kommunen har vi haft under året. 
Manege underlaget har under främst hösten varit väldigt hårt. Harven har strulat och gått sönder, men 
har blivit lagad och lite ombyggd så den fungerar igen. Spån kördes in i manegen under december. 

4. Utbildning
Sista året med samarbetet med Stiftelsen Friends har genomförts med enkät för våra elever samt 
utbildning för styrelse och ledare. Svarsantalet var endast ca 50 % och tyvärr visade det inte heller lika 
bra resultat som tidigare år. 

Vi hade sökt pengar till att skicka iväg ungdomarna på ungdomsledarkursen, men i år var ingen 
intresserad av att gå denna. 

5. Ekonomi
Ekonomin ser bättre ut, men investeringspengarna saknas för hästinköp samt en buffert är önskvärd. 
Extrajobb som vi gjort under året är fikaförsäljning på storloppisen på Folkets Hus, Golvläggning på 
Arenan och ponnyridning i samarbete med Daniel Svensson, Hamburgare försäljning på Hotellet på 
Höstfesten, garderobspersonal på hotellet på juldagen och nyårsafton. 
Vi har under året fortsatt med  Ullmax försäljningen, sålt plastpåsar, bingolottos jubileumskalender, 
Sverige lotter. 
För att få in mer pengar i verksamheten behövs det mer hjälp, med bland annat att jobba mer med 
sponsorer. Vi har blivit bättre men vi har fortfarande många företag kvar att besöka. 

I slutet av året började vi sälja ut allt som vi kan sälja. Sele, vagnar, beg utrustning m.m. för att kunna 
få in pengar till hästinköp. Vi gjorde en stapel ute i korridoren för att man lätt ska kunna följa hur 
mycket pengar vi får in eftersom i sålda saker, extra inkomster och nya sponsorer. 
De sponsorer vi har sedan tidigare är såklart väldigt viktiga för oss också, och dessa pengar går till att 
stötta den verksamhet vi har. I stapeln finns endast de extra pengarna som vi drar in skrivna. 
 
6. Tävling/aktiviteter/träning
Under året har vi haft 2 hopptävlingar och en dressyr. Klubbmästerskapet var  sista helgen i maj och för
att bli klubbmästare krävs start i både dressyr och hoppning. Julia Hedlund tog hem detta tillsammans 
med Pokémon. Under de två första veckorna på sommarlovet ordnades ridläger vilket var uppskattat 
bland deltagarna. Vi har haft flertalet träningar i dressyr för Ida Hellström och hoppträningar för 
Maggan Eriksson-Bech. Nytt för i år var även körträning för Tina Söderberg som vi lyckades få till 3 
gånger. Lite andra aktiviteter som vi haft är medlemsfest i mars på hotell wilhelmina, spökkväll med 
middag och skräckstig, föreläsningar med sadelmakare Andrea Waller och Equiterapeut Anna Dalberg. 
Barnridning vid olika tillfällen på samhället vilket ger många barn möjlighet att prova på att rida och är
bra reklam för klubben. 
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Årets största händelse är nog hästeventet som arrangerades i samband med kulturhuvudstadsåret & 
Västerbottensidrottsförbund.  Där vi hade uppvisningar  och clinics i dressyr, hoppning, sportkörning, 
beridet bågskytte, trav, brukskörning, trickuppvisning m.m. de som stod för showen var allt från VM & 
Sm medaljörer till våra egna medlemmar. På plats fanns även olika företag som hade försäljning/visade
sina företag. Aktiviteter med femkamp, hoppborg, lyckohjul. Det blev en väldigt lyckad dag med 
strålande väder och ca 300 besökare.
Då mycket kraft och resurser gick till att ordna med hästeventet var orken för att få till en Luciashow 
liten. Pga situationen med hästarna och annat så beslutades det att Luciashowen ställdes in. Mycket 
aktiviteter, stora som små är bra för klubben samt uppskattat hos våra elever/medlemmar, men det 
krävs också personer som står bakom med planering och genomförande, vilket tyvärr inte alltid är lätt 
att hitta. 

7. Personal
Vi har tre st anställda på stallet, två st på 100 % och en på 75 %.  Alla hjälps åt med stallet på morgonen
och sen har Madelene mer på anläggningen att göra och Emma och Jessica har mer på kontoret att 
jobba med. 
Vi har stor hjälp av Katrin som har en ”fas 3” plats hos oss. Hon städar och bakar till cafeterian. 
Under sommaren hade vi även några feriearbetare från kommunen som hjälpte till med ridläger och 
städning av anläggningen. 

8. Sponsor
Sponsringen har under året tyvärr hamnat i skymundan vilket är tråkigt i och med att det kan vara en 
viktig del i ekonomin. Förutom att ta hand om våra nuvarande sponsorer, verka för att de ska vilja 
fortsätta sponsra ridklubben, 
Våra skyltsponsorer är den 31/12: Statoil, Lövlidens Traktor & transport, Varitryck AB, Lövlidens 
Trafik, Handelsbanken, South Lapland Airport, Millners El, Charlies brunnsborrning, Hotell 
Wilhelmina, Vilhelmina Däck & Maskin, 
Ett jättestort tack till er! Ert stöd gör skillnad! 

9. Privathästuppstallande
Intresset för att stalla upp sin häst på anläggningen har ökat under året och vi har ofta haft full i stallet, 
vi avslutade året med att ha kö på stallplatser in. Det har varit mellan 5-8 hästar uppstallade samtidigt. 
Vi har kunnat fortsätta erbjuda de som stallar upp sina hästar att köpa hö genom ridklubben, vi har 
också kunnat erbjuda en del andra extra tjänster såsom intagning, mockning etc.

10. Cafeteria
Cafeterian har öppettider mellan 18:00-20:00 måndag till torsdag varje vecka. Detta sköts via ett 
rullande schema på föräldrarna till våra ridelever på ridskolan. 
Öppethållandena har varierat en del tyvärr vilket också gör att de blir blandad förtjänst. Vi märker 
skillnad när de hålls öppet hela tiden, då blir det en jämnare ström in i kassan. 

11. Miljö
Vi försöker att tänka på miljön i allt vi gör ex sopsortering, lampor etc. Vi jobbar också med att se till 
att inte exempelvis lampor står på i onödan. Inom detta område finns det mycket kvar att jobba med. 

12. Ungdomssektionen
US har under 2014 inte varit aktiva och de har inte haft en egen styrelse.  

Vi från styrelsen vill tacka alla som har hjälpt till på ett eller annat vis, personal, ridledare och alla 
andra som på något vis varit med att påverka klubben i positiv utveckling. 

2014-02-17 

__________________________ __________________________
Sekreterare
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