VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BOGESUNDSLANDETS RYTTARE 2018
Styrelsen för BLR (Bogesundslandets Ryttare) får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2018 (februari 2018 – januari 2019).
Styrelsens sammansättning:
Styrelsen har under det gångna året bestått av följande medlemmar:
Emma Saari – ordförande
Terése Norberg – vice ordförande, system- och medlemsansvarig
Jenny Ahlbom – kassör, caféansvarig
Mia Brännström - sekreterare
Erika Hillergren - ledamot, SISU-ansvarig
Åsa Mautner – ledamot, sponsringsfrågor
Sophia Ivarsson - ledamot, ansvarig klubbkläder
Pernilla Englund - suppleant
Sofia Palmblad - suppleant
Adjungerade till styrelsen:
Kjell och Lena Haraldsson, Bogesunds Gård och Ridskola
Josefin Haraldsson Laaksonen, Bogesunds Gård och Ridskola, Tävlingskommitéen
Möten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 stycken protokollförda ordinarie sammanträden
och ett konstituerande möte.
Medlemmar:
Antalet betalade medlemmar för året uppgick till 347 stycken varav 326 stycken var
kvinnor/flickor och 21 män/pojkar, fördelade på följande åldersgrupper:
0-6 år: 6
7-12 år: 126
13-20 år: 99
21-40 år: 30
41 år och uppåt: 86
Utbildning:
• Grönt-kort-kurs: i april 2018 genomförde Jackie Braconier en Gröntkortkurs med 11
deltagare.

•

FULK- och ULK-utbildning: två ungdomar har gått ULK-kurs under 2018 (tre helger).
Ingen har gått FULK-kursen detta år.

•

Hela BUS-styrelsen har under våren (två tillfällen) gått kurs för ungdomssektioner i
regi av Stockholms Ridsportsförbund.

Ekonomi och administration:
• Modernisering av Xenophon från server till molntjänst, Office 365: Datasystemet
Xenophon används för att underlätta administrationen av medlemsavgifter,
fakturering, ridskolehästar och ridskolegrupper, LOK-rapportering mm. Med hjälp av
Per Sandström, systemansvarig för Xenophon, har föreningens mail flyttats till
molntjänsten OneDrive. Ny mailadress blev styrelsen@bogesundslandetsryttare.se
Bokföringssystemet Visma Förening är sedan i november också flyttad till
molntjänsten OneDrive. Säkerhetskopiering för programmet körs av
systemanvändaren och backup ligger under OneDrive. Kvarstående arbete att flytta
Bogesunds Gårds del i Xenophon, fortskrider.
• Rättning från år 2016 och 2017 års resultat: Under 2018 har två
korrigeringar/rättelser gjort för kommunala bidrag. Ett bidrag på 50 000 kronor har
under 2017 inte utbetalats av kommunen. Efterforskning om bidrag beviljat eller ej,
pågår. Samt att ett bidrag på 25 000 kronor inte har ansökts. Båda bidragen har
funnits med på 2016 och 2017 års resultat.
Detta har påverkat resultatet för år 2018 till det negativa. Styrelsen kommer att
kommande år 2019, förbättra och prioritera arbetet kring det sökande bidragen samt
tillsammans med kommunen följa upp ansökta bidrag för att säkerställa att bidragen
betalas ut till BLR som utlovats.
• Genomgång av ekonomisk redovisning med BUS styrelsen gjordes i början på 2018.
Under året har BUS redovisat kvitton på utlägg och aktiviteters intäkter på ett mycket
bra sätt.
• LOK-stöd: Rapportering har skett för alla aktiviteter för barn och ungdomar upp till
25 år.
• Kommunalt aktivitetsstöd: Föreningen har ansökt om och fått bidrag från
kommunen för sammankomster med barn och ungdomar mellan 7-20 år.
• Övrigt bidrag: Föreningen har ansökt om övrigt bidrag på 40 000 kronor för
verksamheten 2018 vilket har beviljats och betalats ut av kommunen under 2018.
Föreningen ansökte även om ett bidrag till hinderförrådet från Ica Vaxholms satsning
på bidrag till ungdomsföreningar i kommunen, tyvärr fick inte BLR bidrag detta år.
• Christel Norlings minnesfond: Minnesfonden startades av tävlingskommittén i
början på 2018, där vi valt att köpa ett Ung Cancerhinder till föreningen. Vi har
lyckats samla in 35 400 kr genom försäljning av Delikatesskungens produkter. Ett Ung
Cancer hinder kommer att köpas in för ca 29 000 kr under VT 2019 och samtidigt
skänker BLR 10 000 kr direkt till Ung Cancer. Kvarstående insamlade pengar finns
kvar öronmärka för Christel Norlings minnesfond.

•

Två stora intäktskällor under 2018 var den traditionella Spöökvandringen samt att
föreningen valt att öppna upp caféverksamheten under fler tillfällen än tidigare.

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 och har som tidigare
administrerats av Ewa Sturk. Alla inkomster från prylbyterier har i år oavkortat gått
till Christel Norlings Minnesfond. Tack Ewa för ditt engagemang och tack även till alla
andra som hjälpt till med prylbyteriet under året.

•

Caféet: Caféet har varit öppet under ett flertal lördagar under våren och hösten med
gott resultat! Utbudet på fika och lättare mat har utökats och varit mycket
uppskattat. Tack till alla som hjälpt till med inköp, öppethållande, bakning mm.

•

Insamling: Föreningens medlemmar har sålt produkter från Delikatesskungen för att
kunna köpa ett Ung Cancerhinder där, efter inköp av hindret, en summa gått direkt
till UngCancer och resterande intäkter till Christel Norlings minnesfond.

•

Spöök: Årets Spöök arrangerades traditionsenligt av BLRs och BUS styrelser och blev
mycket välbesökt och uppskattat! Deltagarrekord med ca 250 deltagare som gick den
spöklika promenaden. Ett stort antal spöken och funktionärer ställde upp för att göra
denna populära aktivitet möjlig – stort tack till alla!

•

Julavslutning: Traditionsenlig julavslutning i ridhuset hölls den 9 december med
käpphästkadrilj, hundagility, BUS-styrelsens kadrilj, lotterier,
glögg/pepparkakor/julbakelser och utmärkelser. Tack Ewa Sturk för arrangemang av
utlottning av vinsten för att ha sålt flest produkter från Delikatesskungen, där alla
lotteriintäkterna också gått till Christel Norlings Minnesfond. Tack Camilla Hagman
för din speakerinsats på julavslutningen.

•

Sweden International Horse Show – Klubben har sponsrat alla styrelsemedlemmar i
BLR och BUS med ett besök på Sweden International Horse Show på Friends Arena.

•

Rörelseutbildning – under året har ”Rörelsepass för ryttare” med Serena Jöngren
(instruktör och fysioterapeut) arrangerats vid fem tillfällen, varav ett med häst, för
klubbens medlemmar.

•

Städdag – Vid två tillfällen under året har styrelsen med hjälp av BUS arrangerat
städning av ridhus, gårdsplan mm.

Kommunikation:
• Hemsidan – hemsidan och klubbens facebooksida har drivits av Emma Saari och
Mikaela Lundberg,

•

Destination Vaxholm – BLR har under året varit medlem i Destinaton Vaxholm, som
är en ekonomisk förening där företag och föreningar som vill bidra till en stark
besöksnäring och ett levande Vaxholm är medlemmar.

Särskilt engagemang:
• Ekonomisk stöttning – Klubben har i år bidragit med licensavgifter för ryttare som
tävlar för BLR och ansökt om detta enligt klubbens policy.
•

Klubbkläder – BLR’s klubbkollektion från Profilkompaniet i Arninge har varit
tillgängligt för medlemmarna under 2018. BLR´s medlemmar beställer och köper sina
klubbkläder via Profilkompaniets mailadress och information finns på klubbens
hemsida.

•

Tävlingar – Klubben har tillsammans med ridskolan anordnat ett antal lovaktiviteter
och tävlingar under året - lokaltävling i dressyr för häst den 1 maj, KM i hoppning den
10 juni, lokaltävling i dressyr den 30 september och KM i dressyr den 14 oktober.
Klubben har även haft med ett lag som deltagit i Ponnycupen i dressyr, och ett lag i
dressyrallsvenskan (häst) i div 3.

•

Styrelseutbildning – Styrelsen har vid två tillfällen under hösten haft möte med
representant för Stockholms Ridsportsförbund med tema styrelsearbete och
utveckling av detta.

Utmärkta prestationer
Årets utmärkelse delades i år ut till Filippa Pettersson för hennes roll som lagledare för
Ponnycuplaget i dressyr.
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 riktas till
familjen Haraldsson, men även tävlingskommittén, lagledare, BUS, funktionärer, tävlande
och föräldrar.

Emma Saari, Ordförande
Vaxholm, 2019-02-07

