
Välkommen till

Sollentuna Ridklubb



Årsmöte 19 feb 2017

• Årsmöte
• Information

- resultat från medlemsenkät

- om- och tillbyggnation av anläggningen
- verksamhetsplan och budget 2017



Dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare

4. Upprättande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst



8. Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsberättelse

Styrelsens arbete

• 11 styrelsemöten + en planeringsdag med personalen

• Styrelsen i stallet – en vecka på våren resp hösten

• Möte vår och höst med kontaktpersoner i senior – och timmesgrupperna

• Arbetat fram en säkerhets- och en krisplan



Verksamhetsberättelse

Ridskolans verksamheten

• 480 uppsittningar i veckan fördelade på 42 ridgrupper. 

• Varierat utbud; knatte, junior- och seniorlektioner, drop in, hopplös grupp, 

dressyrkurser, spec för ponny och häst

• Nytt med grupp för juniorer som gått över till häst, tis kl 18.15

• Alla ridgrupper så gott som fulltecknade

• Ridklubben förfogar över 23 hästar och 14 ponnier. Ökat och förnyat hästbeståndet 

• Vi hade vid årets slut 6 privathästar uppstallade.



Verksamhetsberättelse

Fastigheten

Samarbete med kommunen

- renoverat stall nu med bara boxar, ny sadelkammare, tvättstuga

- nytt höförråd och traktorgarage

- nya sjukhagar

- ny medlemsbyggnad är påbörjad, prel färdig i mitten av maj

Problemet med hagarna kvarstår och ytterligare investeringar bl a ny spegel i ridhuset 

och skrittmaskin



Verksamhetsberättelse

Tävlingsverksamhet

• Tävlingsåret inleddes med kick-off.

• Grönt kort kurs och funktionärsutbildning har anordnats.

• Välbesökta hopptävlingar för ponny och häst på våren, totalt 510 starter.

• Tävling i dressyr för ponny i maj och häst i juni – nytt med tävlingar på dubbla 

banor och en St. George klass.

• Specgrupperna har deltagit i tävlingar arrangerade av andra klubbar. 

• Goda resultat både av lektions- och privatryttare.

• Totalt har 18 klubbtävlingar har anordnats plus en helgtävling med både hopp, 

dressyr och fälttävlan.

• Tävlingsåret avslutades med KM i hoppning respektive dressyr.



Verksamhetsberättelse

Ungdomssektionen

• Många roliga aktiviteter bl a övernattning i samband med halloween, rykttävling, 

påskäggsjakt, käpphäst KM och julshow.

• Fyra i styrelsen har genomgått ULK-kurs



Verksamhetsberättelse

Övrig verksamhet

• Invigning av stallet den 2 ok

• Medarrangör av jubileet till minne av ryttarolympiaden 1956

• Ponnyklubben på torsdags eftermiddagar för barn från 8 år och uppåt.

• Kombinerad kick-off för juniorer och föräldramöte.

• Ungdomsprojektet

• Deltagit i Hästivalen.

• Fortsatt hög prioritet att ha en uppdaterad hemsidan. Klubbens facebook grupp ska 

ses som ett komplement.



Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Positivt resultat på 388.891 kronor. 

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i en ny räkning.



Dagordning

9. Revisionsberättelse för 2015

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av ordförande

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Val av valberedning

16. Val av ombud till huvudorganisation och distriktsförbunds 

allmänna möten



Dagordning

17. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Förslag 

Junior 350, Senior 450, Familj 900

18. Övriga ärenden

Förslag att bilda en föräldrasektion



Om- och tillbyggnationen

Medlembyggnaden: prel färdigt vid mitten av maj

stort omklädningsrum för damer, mindre för herrar, 

50 m2 stort teorirum, ca 150 omklädningsskåp

Teorisal

Renovering av servicedelen: med start efter 

medlemsbyggnaden är färdig

Personalutrymmen med omklädningsrum, lunchrum och större 

kontor. Renovering av kafeterian, nytt litet medlemskök









Om- och tillbyggnationen

Ridhus: sommaren 2017

Ny sarg, ny spegel, renovering av läktare, målning av väggar

Hagar: sommaren 2017

Hårdgöra ca halva hagarna närmast stallet



Verksamhetsplan 2017

I november hade vi en planeringsdag med personal 

och styrelse för att gemensamt prioritera aktiveter 

för att förbättra  verksamheten



Städa ridhuset

Jan

Feb

Mars

April

Maj

JuniJuli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kickoff ponny

Funktionärsutb

Kickoff tävlingsryttare

Hopptävling

Hopptävling

Ponnydressyr

Hästdressyr

Grönt kortutb

Öppet hus

Föreningsmässa

Hästens dag

Halloweenkväll

Julshow

Föräldramöte

Påskäggsjakt

Årshjul med återkommande händelser

Km i hoppning och 
dressyr



Verksamhetsplan 2017

Medlemmen

Mål: Sollentuna ridklubbs medlemmar är engagerade och delaktiga i verksamheten

• Fixardagar vår och höst, i samband med invigning av medlemsbyggnad och hela 

anläggningen

• Stor invigningsfest av anläggningen i sept

• Styrelsen i stallet på kvällarna under en veckan på våren resp hösten

• Fortsatta arbete med att hålla värdegrunden levande



Verksamhetsplan 2017

Personalen

Mål:  Vår ridklubb har en välutbildad och engagerad personal och är en attraktiv 

arbetsplats.

• Arbetsmiljön ska stå i fokus vid om- och nybyggnationen 

• Fördjupad kurs i Fösta hjälpen och utbildning på hjärtstarter

• Individuella  utbildningsplaner 



Verksamhetsplan 2017

Hästhållning

Mål: God hästhållning är viktig på vår ridklubb och vi ligger i framkant vad gäller 

utveckling av den.

• Åtgärda underlaget i vinterhagarna

• Byte och renovering av staket runt hagarna

• Inköp av skrittmaskin

• Personalen ökar tiden för utbildning av hästarna



Verksamhetsplan 2017

Anläggningen

Mål: SoRK har en trivsam, funktionell och säker anläggning som kontinuerligt 

underhålls och utvecklas utifrån hästarnas, medlemmarnas och personalens behov.

• Hoppbanan – nytt staket, ta bort domartorn, ny hinderbod

• Förhoppningsvis swisch i kafeterian

• Bänkar/läktare på vallen mellan utebanorna

• Bevattning av utebanor - utred

• Ta fram förslag på trivsam utemiljö vid medlemsbyggnaden



Verksamhetsplan 2017

Ridutbildning

Mål: SoRK utvecklar varje medlem utifrån dess nivå och erbjuder god ridutbildning och 

hästkunskap i enlighet med Ridsportförbundets riktlinjer. Utbildningen sker med ett bra 

hästmaterial och tillsammans med utbildade ridlärare sätts individuella mål för varje 

elevs ridning.

• Specificerade terminsmål för ridgruppen/individen

• Öka intresset för att delta i teoritillfällen

• Uteritter 2 ggr/år



Verksamhetsplan 2017

Tävlingsverksamhet

Mål: SoRK bedriver tävlingsverksamhet på olika nivåer och inom olika discipliner.

• Besöka en nationell/elittävling

• Ett allsvenskalag i dressyrspecen

• Anordna minst en föreläsning

• Minst en kombinationsklubbtävling



Verksamhetsplan 2017

Information

Mål: Aktuell och relevant information ska vara lättillgänglig.

• Fortsätta byggblogga

• Ta fram filmer om sadling, tränsning m.m.



Verksamhetsplan 2017

Övrigt verksamhet

Mål: Förutom ridutbildning har SoRK en aktiv och attraktiv medlemsverksamhet i en 

trygg och inspirerande miljö där alla känner sig välkomna och delaktiga.

• Utveckla föräldrarföreningens uppdrag

• Kontinuerlig dialog mellan styrelse och kontaktpersoner

• ”Vi i stallet” för barn och ungdomar

• Införa mer lärande i ponnyklubben



Tack för uppmärksamheten !


