Verksamhetsberättelse för
Bogesundslandets Ryttare 2017
Styrelsen för BLR Bogesundslandets Ryttare får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2017 (februari 2017 - januari 2018).

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under det gångna året bestått av följande:
Sofia Palmblad - ordförande
Terése Norberg - vice ordförande och system- och medlemansvarig
Sophia Ivarsson - sekreterare, ansvarig för klubbkläder
Tina Mellquist - sekreterare
Jenny Ahlbom- kassör
Helena Åkersten -ledamot och caféansvarig
Christine Holm - ledamot och SISU-ansvarig
Kerstin Muren - ledamot och caféansvarig
Emma Saari - suppleant
Adjungerade till styrelsen:
Kjell och Lena Haraldsson Bogesunds Gård och Ridskola
Josefin Haraldsson Laaksonen Bogesunds Gård och Ridskola och Tävlingskommitté.

Möten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 stycken protokollförda ordinarie sammanträden och
ett konstituerande möte.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar för året uppgick till 332 st varav 312 var kvinnor/flickor och 20 män/
pojkar fördelat på följande åldersgrupper:
0-6 år: 0 st
7-12 år: 126 st
13-20 år: 96 st
21-40 år: 23 st
41 år-uppåt: 87 st.

Utbildning
• Grönt Kort-kurs: I februari 2017 genomförde Jackie Braconier kursen Grönt Kort-utbildning
med intresserade ungdomar.
• SISU-medel: Rapportering har skett av aktiviteter till SISU, vilket har gett oss ekonomiska medel
att köpa utbildning för.
• ULK och FULK utbildning: Två stycken ungdomar har deltagit i FULK under år 2017. Ingen har
gått ULK under 2017.

Ekonomi och administration
• Modernisering av Xenophon från server till molntjänst, Office 365: Datasystemet Xenophon,
har använts för att underlätta administrationen av medlemsavgifter, fakturering, ridskolehästar
och ridskolegrupper, LOK-rapportering mm. Datasystemet har under verksamhetsåret
moderniserats och därmed lagts om från server till molntjänst/Office 365. BLR har tagit hjälp av
Per Sandström som är systemansvarig för Xenophon. Arbetet kommer att fortsätta in på nästa
verksamhetsår.
• BLR’s bokföringssystemet ”Visma förening” - har fungerat dåligt under 2017. Kassör Jenny
Ahlbom har haft stora svårigheter med att logga in.

• LOK-stöd: Rapportering har skett för alla aktiviteter för barn och ungdom upp till 25 år. Detta är
vår viktigaste intäkt.
• Kommunalt aktivitetsstöd: Klubben har ansökt om och fått bidrag från kommunen för
sammankomster med barn och ungdomar mellan 7-20 år.
• Övrigt bidrag: Klubben har ansökt om övrigt bidrag om 40 000 kronor för verksamhetsåret 2017
vilket har beviljats från kommunen.

Aktiviteter
• Ridutbildning: BLR har köpt ridutbildning i grupp samt sommarläger, kvällsläger och kurser från
Bogesunds Gård och Ridskola åt våra medlemmar.
• Prylbyteri: Prylbyteriet har varit öppet under våren och hösten. Som tidigare år har prylbyteriet
administrerats av Ewa Sturk. Tack Ewa för ditt engagemang. Vi vill även passa på att tacka alla
andra som hjälpt till under året. Cafeterian har varit öppet i samband med detta.
• SPÖÖK: Årets SPÖÖK arrangerades av BUS och BLR. Det var välbesökt och lyckat. I år gick
den runt Karsuddsslingan och in i slottets nedre våning och avslutades med fika o parkvillan. En
vuxen placerad vid varje station och vakter i reflexväst och ficklampa patrullerade i slingan.
• Julshow med luciatåg: Den 10 december genomförde BLR, BUS och Bogesunds Gård den
årliga julshowen. I år hade vi endast ett ridande luciatåg som besökte Bogesunds
Slottsvandrarhem. Därefter genomfördes julshowen i ridhuset. Åskådarna fick se
maskeradhoppning, kadriljuppvisning och ett besök av hästen Duke som vann årets utmärkelse.
Klubben bjöd på glögg och pepparkakor. Styrelsen hade även i år hittat sponsorer vilka
sponsrade vinstbord för det traditionella lotteriet.
• Idrottslyftet: Genom idrottslyftet har ett antal klasser i årskurs 4 även detta år fått möjlighet till
stallvistelse och prova-på-ridning, vilket har varit mycket uppskattat.
• Stockholm Horse Show - Klubben har sponsrat alla styrelsemedlemmar i BLR och BUS med ett
besök på Sweden International Horse Show på Friends Arena.

Kommunikation
• Hemsidan: Hemsidan har under året drivits av Jackie Braconier. Hon har även ansvarat även för
klubbens facebook-sida/grupp. Tack Jackie för ditt engagemang. Emma Saari kommer att ta över
ansvaret för hemsidan.
• Destination Vaxholm: BLR är även detta år medlemmar i Destination Vaxholm, som är en
ekonomisk förening där företag och föreningar som vill bidra till en stark besöksnäring och ett
levande Vaxholm kan vara medlemmar.

Särskilt engagemang
• Ekonomisk stöttning: Klubben har i år bidragit med licensavgifter för ryttare som tävlar för BLR
och som ansökt om detta enligt klubbens policy.
• Klubbkläder: BLR's klubbkollektion från profilkompaniet i Arninge har varit tillgänglig för
medlemmarna under 2017. BLR's medlemmar beställer och köper sina klubbkläder via
profilkompaniets mailadress, se info på hemsidan.
• Tävlingar: Klubben har tillsammans med ridskolan anordnat ett antal tävlingar under året. Dels
ett flertal lovaktiviteter men även lokaltävlingar i dressyr den 25 maj och KM hopp den 24/9 och
KM dressyr den 15/10. Klubben har även deltagit i allsvenskan med storhäst/dressyr.
• Coachning av Camilla Hagman för att tydliggöra och utveckla styrelsens roll/arbete:
Styrelsen för BLR har under året tagit del av Camilla Hagmans kunskaper vid två tillfällen.
Camilla H berättade om ledarskapsutveckling, strategisk utveckling och om hur en styrelse kan
utveckla sitt arbete mer effektivt.

Utmärkta prestationer
Årets utmärkelse delades i år ut till hästen Duke som under året tävlat för klubben. I år deltog han
även på Stockholm Horse Show/Friends Arena.

Tack
Styrelsen vill även i år avslutningsvis, utöver de tack som redan nämnts, framföra ett stort tack till
alla som engagerat sig under året i klubbens verksamhet: Ett speciellt tack riktar vi till familjen
Haraldsson, men även till tävlingskommittén, lagledare, BUS, funktionärer, tävlande och föräldrar.

Sofia Palmblad Ordförande
Vaxholm 2018-01-17

