Dagordning för årsmöte med Malung Sälens Ridklubb lördag den 15/2- 2020.
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Fastställande av röstlängd
§ 5 Val av protokollsjusterare och rösträknare
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
§ 8 Behandling av verksamhetsberättelserna
§ 9 Revisorernas berättelse
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Val av ordförande för föreningen
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Förslag från valberedning:
Ledamot: Johanna Eriksson - omval,
Nina Jansson, Mia Jonsson
Suppleant:
Marika Hansson, Linnéa Magnér

§ 14 Val av ungdomssektionens ledamöter och suppleant
§ 15 Fastställande av övriga sektioner/kommitté
§ 16 Val av två revisorer
§ 17 Val av ledamöter till valberedning
§ 18 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
§ 19 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.

§ 20 Övriga frågor
§ 21 Mötets avslutande.

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019
Malung-Sälens Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och dess distrikt
Dalarnas Ridsportförbund
Övergripande Verksamhetsmål – Vår Vision
Malung-Sälens Ridklubb verkar för att ha välutbildade hästar i en trivsam miljö
med kunnig personal. Ledstjärnan ska vara att människor i alla åldrar med respekt
för varandra, ska utveckla sitt kunnande om hästar, ridning, tävlingsverksamhet
och sjukgymnastisk träning.
MSRK är en rökfri anläggning.
2019:
Styrelsen har under året tillsammans med personalen arbetat med att utifrån
personalsituationen få till en så bra verksamhet som möjligt med rimlig arbetsbelastning
för personalen. Detta år har tyvärr innehållit sjukskrivningar av personal i flera perioder.
Fast utbildad personal slutade och vi fick inte in någon ridinstruktör på vår sökta tjänst.
I september beslutade vi att söka efter en utbildad Ridskolechef /verksamhetsansvarig
för att kunna driva ridskolan vidare på ett långsiktigt hållbart sätt.
I maj hade vi en fixardag där vi med hjälp av medlemmar byggde sommarhagar till
ridskolehästarna, målade sargen i ridhuset, städade och snyggade upp på anläggningen.
Samt bjöd på grillade hamburgare.
Styrelse och medlemmar har med hjälp av Jonas Marklund drivit Restaurang verksamhet
i ”La Scala” lokalen under Dansbandsveckan. Vi serverade Barbeque buffé, hade
fullständiga rättigheter för alkohol försäljning och trubadur underhållning.
Gatuköksvagnen uppe vid Frendo var öppen kvälls-nattetid med försäljning av
hamburgare, Brattburgare, varmkorv och läsk.

På Skyltsöndagen, första advent hade vi Adventscafé som drevs och ordnades av Mia
Karelius. Medlemmarna bakade fikabröd som såldes som buffé med kaffe, te, saft och
glögg. Adventscafét var välbesökt och uppskattat.
Medlemmarna har arbetat ideellt med lördagsstädning av centrala Grönland, bemanning
av garderoben på Orrskogen vid den kommunala festen ”Kommunens salonger” samt
försäljning av Newbody och Smaklökens kryddor från klasspengar.se.
Åsa Olsson och Marika Hansson ordnade med en julauktion som ett extra stöd till följd av
Kvarkan
Auktionen var mycket välbesökt och många företag skänkte många, fina gåvor.
Styrelsen har haft 20 protokollförda möten under året.
Styrelsen har under året haft följande utseende:
Mats Stövling
Åsa Päbel
Kamilla Holmberg
Johanna Eriksson
Anna-Lena Jespersen
Susanne Hebert Halvarsson
Lisa Täpp

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Mia Jonsson
Camilla Algotsson

Suppleant
Suppleant

Susanne Hebert Halvarsson, Mia Jonssson och Camilla Algotsson har av olika
anledningar valt att avgå under året, deras platser i styrelsen har efter det varit vakanta.
Revisiorer är Frida Eriksson och Malin Matsson

Intäkter från medlemmarnas insatser under året:

Extra aktiviteter:
Städning Grönland

23 500kr

Dansbandsveckan

300 000kr

Gåvoauktion

78 000kr

Garderoben Orrskogen
Adventscafé

4 000kr
11 000kr

Försäljning:
New Body

71 000kr

Kryddförsäljning

20 000kr

Bingolotto

4 000kr

Vi tackar ALLA medlemmar för era fina insatser.
Malung 200203
/Styrelsen Malung-Sälens Ridklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSKOMMITTÉN MSRK 2019.
Under 2019 har följande varit med i tävlingskommittén.
Mia Jonsson, Anna Sjögren, Camilla Algotsson, Nina Jansson.
Vi arrangerade lokal dressyrtävling för ponny med Div II 1/9.
Dagen flöt på bra och vi hade ordnat så att alla klasser var sponsrade.
Vi har haft dressyrlag i ponny Div II och ridhästar div II. Vårat ridhästlag vann serien.

Ungdomssektionen
Sammanfattning
Under året har Ungdomssektionen anordnat tre barnkalas, en tolkningsdag, tre
övernattningar, en filmkväll, en lekkväll, en lek- och filmkväll, en spel- och filmkväll, en köroch pysseldag, en påskdag, två käpphästlektioner och sju käpphästtävlingsdagar, en sy-dinegen-käpphäst-dag och en prova-på-ridning-dag i samarbete med kommunen, en
inspirationsföreläsning med Offa Helander, två ponnyridningar, en bowlingkväll, samt
uthyrning av Skovlundens Fanagan.. Vi har även en pantinsamling som både är bra för miljön
och kassan.
I april avgjordes finalen i Hästkunskap Cup som vi kvalificerade oss till förra året. Vi är mycket
stolta över våra tjejer som presterade väl och slutade på en andraplats. På hösten åkte vi för
sjätte året i rad till Strömsholm på HK Cup. Vårt lag var mycket sugna på att försvara titeln
och komma till final på Göteborg Horseshow för andra året i rad. Efter en fantastisk
prestation var det precis vad de gjorde och tränar nu hårt inför drabbningen med Norr och
Syd. Vi ställde även upp i Vi i stallet, en kunskapstävling för de lite yngre, 9-13 år, som
anordnas av DUS, distriktets ungdomssektion.
Vår styrelse tycker att det är viktigt och roligt att utbilda sig. I år åkte två styrelsemedlemmar
på häst- och stallvårdsledarkursen.
Efter förra årets mycket lyckade käpphästtävlingar har vi i år satsat stenhårt på att
expandera dessa, locka så många barn och ungdomar från Mellansverige som möjligt och
skapa riktigt roliga dagar där man kan tävla i totalt sju olika tävlingsgrenar. Vi har haft sju
tävlingsdagar, varav en genomfördes i Sälen och tre var under ett sommarmeeting.
Dessutom två käpphästlektioner, genomförda precis som en ridlektion eller träning. Vi
byggde även flera nya hinder som sponsrades av lokala företag. Våra tävlingar
uppmärksammades i Sveriges Radio och i hästtidningen Hippson. Den största tävlingen hade
61 deltagare.
Tyvärr drabbades ridklubben av kvarka i slutet av året. På grund av detta tvingades vi ställa
in julshowen. Vi ville gärna göra vad vi kunde för alla barn och ungdomar som tråkigt nog
inte hade något stall att gå till och umgås med sina stallkompisar. Därför bestämde vi oss för
att lägga en del av våra pengar på att hyra hela bowlinghallen en kväll. Alla banor fylldes av
barn och ungdomar, och vi åt middag och efterrätt tillsammans. Det var en väldigt härlig
kväll. I samband med det ekonomiska bakslaget kvarkan innebar anordnade klubben en
gåvoauktion. Ungdomssektionen hjälpte till, och anordnade även ett luciatåg med flickor och
pojkar som sjöng och läste verser.
Verksamheten i siffror
● Under året genomfördes 28 arrangemang
● Vi har haft 8 protokollförda möten och frekvent kommunikation i facebookgrupp & -chatt
● Sektionen har lånat ut 30 000 kr till klubben, som vi får tillbaka nästkommande år
● Det finns 2614 kr i kassan
● Det finns 36 438.44 kr på banken
● Ungdomssektionen har totalt 39 052.44 kr (69 052.44 kr inkl. de utlånade pengarna)
● Föregående år totalt 34 956.94 kr (64 956.94 kr inkl. de utlånade pengarna)
● Ungdomssektionen gick med 4095,50 kr i vinst

Verksamhetsberättelse Malung-Sälens Ridklubb 2019
Antal medlemmar: 213
Antal ridande ca 120 /termin.
5st gymnasieelever har ridit 2ggr/v.
5st elever med funktionsnedsättning har ridit varje vecka.
5st ridterapielever under vårterminen, 6st under höstterminen.
Varannan onsdag har Nina haft dressyrträningar.
Cayenne var här under fyra tillfällen under hösten och höll i hoppträningar.
Verksamheten har stått helt still sedan 4e november då ridskolan stängdes för kvarka.
Extra aktiviteter:
Pga. av lite personal uteblev extra aktiviteter under både våren och hösten då fokus låg på
den ordinarie verksamheten under veckodagarna.
Ridläger under vecka 25 & 26, ponnyskola, barn-ungdomsläger samt några dagar ridläger för
funktionsnedsatta. Nina hade dressyrkurs.
En del av hästarna hyrdes ut under sommaren.

Hästar:
Draken köptes in till ridskolan under vintern. Flisan & Idylle såldes under sommaren och
Krutis köptes in istället.
Homerus fick en skada under sommaren och gick inte med i någon verksamhet under
hösten. Han har nu fått lämna jordelivet.
Theodore är till försäljning och vi letar nya hästar till verksamheten.

Personal:
Camilla Haga avslutade sin tjänst som ridskolechef efter årsskiftet.
Evelina Axelsson avslutade sin tjänst som ridlärare sista februari.
Jessica Johansson har fortsatt sin tjänst med ridlektioner samt stallskötsel.
Emelie Rosén hade ett par lektioner i veckan fram till sommaren.
Marit Laitinen jobbade några kvällar med lektioner fram till sommaren.
Ingela Haga har ansvarat för gymnasiet.

Lisa Täpp jobbade fredagar under våren med NHR och handikapp.
Bosse Haga – vaktmästare
Mia Karelius, stalltjänst under vårterminen. Sjukskriven i början av hösten, jobbat sedan okt
med att sköta de sjuka hästarna.
Matilda Stövling – stalltjänstvikarie under HT.
Johanna Eriksson var ansvarig för ridlägren under sommaren.

Kurser:
Jessica avslutade sin ungdomsledarkurs samt ridledarutbildning på Strömsholm, ca 3v
sammanlagt under våren och sommaren.

