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Verksamhetsberättelse för
Bogesundslandets Ryttare 2014
Styrelsen för Bogesundslandets Ryttare får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2014 (feb 2014-feb 2015).

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under det gångna året bestått av följande ledamöter:
Eva Bång Bernstone
Mia Brännström
Veronica Ahlquist
Annika Ploghammar
Lena Jerkeman
Lena Davidsson
Catrin Moberg
Ulrika Hofsjö
Ulrika Dolkow
Alice Ulvsgärd
Sara Palmdal

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
ungdomsledamot
ungdomsledamot, suppleant

Adjungerade till styrelsen:
Kjell och Lena Haraldsson
Josefin Haraldsson Laaksonen

Bogesunds Gård och Ridskola
Bogesunds Gård och Ridskola och Tk

Möten
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda ordinarie sammanträden varav ett
konstituerande.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar för året uppgick till 340, varav 323 var kvinnor/flickor och 17
män/pojkar fördelat på följande åldersgrupper: 7-12år: 140st, 13-20år: 87st, 21-40år: 23st
och 41+, 90st.
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Utbildning
Grönt Kort-kurs genomfördes av Jackie Braconier en helg i februari
Ridutbildning för ridlärare: Klubben har ekonomiskt bidragit till ridutbildning för ridlärare hos
Elisabeth Lundholm. Följande ridlärare deltog: Josefin Haraldsson, Maria Holmqvist och Jackie
Braconier.
Coaching: Klubben har i samarbete med Speedy Coaching som drivs av Jenny Hellström, tagit
beslut om att påbörja en satsning som vänder sig till klubbens ungdomar. Syftet är att med hjälp
av coaching bidra till ökad mentalstyrka och ökat självförtroende hos en grupp ungdomar som
sedan kan sprida detta och vara förebilder för andra. De kan verka som framtida representanter
för mottot ” stallet ska vara en plats där vi blir accepterade för den vi är och där vi kan känna oss
nöjda med oss själva”. Klubben kommer att subventionera en del av kostnaden. Detta kommer att
genomföras under våren 2015.
SISU-medel. Rapportering har skett av aktiviteter till SISU, vilket har gett oss ekonomiska
medel att köpa utbildning för, dock inte så mycket.
ULK och FULK. Elsa Bernstone och Enelia Ahlquist har genomfört FULK utbildningen. Tyvärr
blev årets ULK utbildning inställd på grund av för få anmälda.

Aktiviteter
Ridutbildning: Av Bogesunds Gård och Ridskola har vi för våra medlemmars räkning köpt
ridutbildning i grupp samt sommarläger, kvällsläger och kurser.
Prylbyteriet var vilande under våren men hölls öppet under hösten, och administrerades
förtjänstfullt av Ewa Sturk. Stort tack till Ewa för detta engagemang. Cafeterian hölls också
öppet i samband med detta. Tack också till alla er andra som hjälpte till.
Spöök: arrangerades i år i samarbete med BUS och styrelsen. Arrangemanget var mycket väl
planerat men fick tyvärr avbrytas på grund av att en okänd man rörde sig i området och
skrämde upp kvällens spöken. Polis tillkallades och talade med alla berörda. Styrelsen gick ut
med information till alla medlemmar och utsåg kontaktpersoner för de som hade behov av att
tala om det inträffade.
Luciashow: Den 14 december genomförde styrelsen tillsammans med BUS, TK och Bogesunds
Gård den årliga Luciashowen. Showen var mycket välbesökt och åskådarna bjöds på
maskeradhoppning, dressyruppvisning och spegelritt med Emmelie Löf och Jenny Hellström
samt en fin kadrilj med BUS styrelse samt luciatåg. Klubben bjöd också på sedvanlig varm
korv, glögg och pepparkakor. Styrelsen hade även i år hittat sponsorer vilket gav ett riktigt fint
vinstbord för det traditionella och uppskattade lotteriet.
Fixardag: Stället är en viktig plats för klubbens ungdomar att samlas och byta om inför ridning.
En rad inköp har gjort för att rusta upp och göra Stället mer funktionellt och trevligt. Den 24
maj genomfördes en fixardag där ungdomar, föräldrar och styrelsen deltog för att städa och
fräscha upp lokalen.
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VIP-dagen på Friends Arena: Klubben sponsrade deltagande för ridlärarna på VIP-dagen på
Friends Arena i samband med Sweden International Horse Show.
Idrottslyftet: Genom Idrottslyftet har även i år ett antal klasser i åk 4 fått möjlighet till
stallvistelse och prova-på-ridning vilket varit mycket uppskattat.
Inspirationskväll: Två representanter från styrelsen deltog under våren i en inspirationskväll
med temat ”Vår ridklubb” arrangerat av Svenska Ridsportförbundet tillsammans med
Stockholm Läns Ridsportförbund.
Ridvägar: På förra årsmötet diskuterades iordningställande av befintliga ridvägar. Styrelsen
gav det i uppdrag till en grupp men detta hanns inte med under året utan får lyftas igen till
våren/sommaren.
Ytterligare aktiviteter genomfördes i BUS regi och framgår av deras verksamhetsberättelse.

Ekonomi och administration
Datastöd: 2012 köpte klubben tillsammans med Bogesunds gård ett nytt datasystem,
Xenophon, bestående av såväl hård- som mjukvara, för att underlätta administrationen av
medlemsavgifter, fakturering, ridskolehästar och ridskolegrupper, LOK-rapportering mm, mm.
Även i år har stort fokus varit att implementera systemet ordentligt och få LOK rapportering
och uppdatering av medlemsregister att fungera. Fortfarande återstår en del justeringar för
att få systemet att fungera full ut
LOK-stöd: rapportering har skett för alla aktiviteter för barn och ungdom upp till 25 år,
åldersgränsen ändrades fr.o.m. hösten 2014 från tidigare 20 år. Under våren kom en ny
tolkning av vilka klubbar som har rätt till LOK-stöd och där ifrågasattes om ridskolor som
köper sina tjänster av privat verksamhet skulle få LOK-stöd. Mycket tid och arbete ägnades åt
detta och vi deltog på möten med Stockholms ridsportförbund. Slutligen blev ändå resultatet
att vi ska söka LOK-stöd och det kommer att bedömas som tidigare.
Kommunalt aktivitetsstöd: Klubben har ansökt om och fått bidrag från kommunen för
sammankomster med barn och ungdomar mellan 7-20 år.
Driftsbidrag: Klubben har under många år erhållit ett extra driftsbidrag från kommunen om
40000 kr/år. På grund av ny handläggare har vi i år fått ansöka om detta bidrag igen och det
beviljades. Hur det blir 2015 är ovisst.
Sponsorhuset : Styrelsen har valt att avsluta anslutningen till Sponsorhuset då det inte gett
några intäkter men ändå krävt viss administration.

Kommunikation
Hemsidan: har på ett förtjänstfullt sätt drivits av Jackie Braconier under året. Hon har även
ansvarat även för klubbens facebook-sida/grupp.
Informationsskriften Bogbladet har getts ut två gånger under året. Den mailas ut till alla
medlemmar i början av varje termin.
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Särskilda 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. Klubben har avtal med Sjöhagen Wear som tillhandahåller en klubbshop med en
kollektion av klubbkläder som medlemmarna kan beställa via nätet.
Tävlingar: Klubben har tillsammans med ridskolan anordnat ett antal tävlingar under året. Dels
ett flertal lovaktiviteter men även lokaltävlingar i dressyr för ponny 29/5 och för stor häst 1/5,
KM i hoppning 8/6 samt KM i dressyr 28/9. Klubben har även haft lag som deltagit i
Ponnycupen och Stockholmscupen. Vi har även deltagit med lag i hoppallsvenskan div 3 för
ponnyer och dressyrallsvenskan div 3 för häst.

Utmärkta prestationer
Årets utmärkelse delades i år ut till Jenny Hellström. Hon tilldelades klubbens silvernål,
diplom, choklad och en slant att köpa något till sig själv eller hästarna för.

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

Vaxholm 2015-02-03
Eva Bång Bernstone
Ordförande
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