VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
BOGESUNDSLANDETS RYTTARE 2020
Styrelsen för BLR (Bogesundslandets Ryttare) får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2020 (februari 2020 – januari 2021). Den rådande covid-19 pandemin har
medfört stora utmaningar för föreningen under året men med hjälp av nytänkande lösningar
och gott samarbete har föreningsarbetet genomförts och vi är tacksamma för att ha kunnat
fortsätta erbjuda BLR’s medlemmar närheten av hästarna och mycket mer.
Bogesundslandets Ryttare som förening har givit i uppdrag till Bogesunds Gård & Ridskola
att driva ridskoleverksamhet för föreningens medlemmar under verksamhetsåret 2020.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under det gångna året bestått av följande medlemmar:
Emma Saari – ledamot, ordförande
Jenny Ahlbom – ledamot, kassör, caféansvarig
Filippa Pettersson– ledamot, vice ordförande
Fia Ekefjärd – ledamot, sekreterare
Katarina Margell - ledamot
Annika Vangstad – ledamot
Jaana Vuorinen – ledamot
Erika Hillergren - suppleant, bidrags- och medlemsansvarig
Annica Fahlstedt – suppleant
Maria Hedmark - suppleant
Adjungerade till styrelsen:
Kjell och Lena Haraldsson, Bogesunds Gård och Ridskola
Josefin Haraldsson Laaksonen, Bogesunds Gård och Ridskola, Tävlingskommittén
Möten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken protokollförda ordinarie sammanträden
och 1 konstituerande möte. Flertal av mötena har varit digitala.
Medlemmar
Antalet betalade medlemmar för året uppgick till 340 stycken varav 316 stycken var
kvinnor/flickor och 24 män/pojkar, fördelade på följande åldersgrupper:
0-6 år: 3
7-12 år: 125
13-20 år: 89
21-40 år: 29
41 år och uppåt: 94
Utbildning
ULK- och FULK-utbildning: Under året har tre ungdomar har gått ULK-utbildning och fyra
har gått FULK-utbildning. Vi är glada för att fortsatt ha fått erbjuda denna möjlighet till våra
ungdomar trots rådande pandemi, dessutom ännu fler deltagare än tidigare år.

Ekonomi och administration
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Administration: Datasystemet Xenophon används för administrationen av
medlemsregister, fakturering, ridskolehästar och ridskolegrupper, LOK-rapportering
m.m. Visma Förening används som bokföringssystem.
Statligt LOK-stöd: Rapportering har skett för alla aktiviteter för barn- och ungdomar
upp till 25 år. Samtliga stöd för VT samt HT 2020 har godkänts.
Kommunalt aktivitetsstöd: Föreningen har ansökt om bidrag från kommun för
sammankomster med barn och ungdomar 7 till 20 år. Samtliga ansökta bidrag har
godkänts.
Övrigt bidrag: Föreningen har ansökt om ett övrigt bidrag på 40 000 kr för
verksamheten 2020 vilket har beviljats och betalats ut av Vaxholms Stad under 2020.
Kommunalt lokalbidrag: Ansökan om kommunalt lokalbidrag har skickats in.
Bidraget har godkänts av Vaxholms Stad.
Ungdomsbidrag från Ica Vaxholm: Ett ungdomsbidrag från Ica Vaxholm på 20 000
kr har beviljats och betalats ut till föreningen under 2020. Bidraget gick till att
genomföra en utbildning/workshop för föreningsungdomar mellan 13-25 år.
Övrigt bidragsstöd Riksidrottsförbundet: Detta år har föreningen ansökt om extra
bidragsstöd från Riksidrottsförbundet, detta för uteblivna intäkter under perioden mars
– juni, för inställda aktiviteter så som tävlingar etc pga restriktioner kring pågående
pandemi. 15 000 kr har beviljats och betalats ut från Riksidrottsförbundet.
Återrapportering har genomförts och blivit godkänd.
Övrigt bidragsstöd SISU Stockholm: Föreningen har även ansökt och beviljats ett
bidrag på 6 000 kr från SISU Stockholm för inköp av utomhushögtalare.
Återrapportering har genomförts och blivit godkänd.
Fortsatt insamling av pengar till nya ridhusspeglar: 2020 har föreningen fortsatt
satsat på att samla in pengar till fler ridhusspeglar, detta i år genom försäljning av
Delikatesskungen. Genom försäljning av produkterna lyckades medlemmarna samla in
45 100 kr och hade utgifter för 28 124 kr, mellanskillnaden har bokförts som
avsättning 16 976 kr vilket är öronmärkta pengar för framtida inköp av speglar. Totalt
uppgår nu de insamlade pengar för ridhusspeglar till 39 633 kr.
Beräknat resultat för året: 2020 års resultat slutade på +72 227 kr. I år har vi haft
fler kurstillfällen under loven både på vår- och höstterminen, vilket visar på högre
intäkter är föregående år. Föreningen har nu en ekonomi i balans och vi är glada att ha
lyckats vända den negativa trenden som pågått i ett par år till ett positivt resultat, trots
de svåra förutsättningar som år 2020 har inneburit med nya regler och förbud under
pågående pandemi.

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 hösten och har som tidigare
administrerats av Ewa Sturk. 2020 slog vi intäktsrekord och totalt fick vi in 8 136 kr
till föreningen kassa. Tack Ewa för ditt engagemang och tack även till alla andra som
hjälpt till med prylbyteriet under hösten.

•

Café: Trots rådande pandemi kunde Café Miss Koffy hållas öppet med restriktioner
under lördagar under höstterminen. Cafét är en stor och viktig intäktskälla för
föreningen och 2020 blev intäkter på cafét ca 15 300 kr. Ett stort tack till alla som
hjälpt till med inköp, öppethållande, bakning mm.

•

Insamling: Föreningens medlemmar har sålt produkter från Delikatesskungen för att
fortsatt finansiera inköp av speglar till ridhuset. Tack till Ewa Sturk som sålde flest
produkter.

•

Spöök: Årets Spöök arrangerades traditionsenligt av BLR’s och BUS styrelser och
blev den bästa någonsin! Med mindre/ fler grupper och coronavänligt fika blev rundan
mycket välbesökt och uppskattad. Massor av deltagare gick den spöklika promenaden
och bidrog med en intäkt på 22 500 kr till föreningen. Stort tack till alla fantastiska
spöken och funktionärer som gör denna årliga aktivitet möjlig.

•

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

•

Bidrag från Ica Vaxholm: De uppskattade bidraget från Ica Vaxholm användes till en
toppenbra föreläsning av Anna Hansson där ett gäng ungdomar fick lära sig om hälsa,
kost och träning. Tack till Anna Hansson och tack till Ica Supermarket Vaxholm för
att föreningen fick denna möjlighet.

•

Årskalender: Försäljning av en ny årskalender genomfördes och många medlemmar
köpte en fin årskalender med bilder på ridskolans hästar. Intäkterna går till
finansiering av speglar i ridhuset. Denna försäljning är en ny årlig tradition som
definitivt ska fortlöpa.

Kommunikation
•

Hemsidan och klubbens facebooksida har uppdaterats med aktuella föreningshändelser
under årets gång.

•

Destination Vaxholm – BLR har under året varit medlem i Destination 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: Föreningen avser att stötta de medlemmar som haft
tävlingslicens under 2020 och som även löser tävlingslicens för år 2021. En viss
summa kommer att betalas ut under våren 2021.

•

Klubbkläder: En drive av försäljning av klubbkläder från Uhip genomfördes under
årets slut, det resulterade i många fina mörkblåa kappor med BLR loggan på ryggen.
BLR har även en ny klubbkollektion hos Prima4you där medlemmar enkelt själva kan
beställa och köpa klubbkläder i föreningens egna ”shop”.

Tävlingar
På grund av tävlingsförbud har flertal tävlingar ställts in och tävlingsåret har inte sett ut som
det brukar göra. Vi vill dock uppmärksamma att BLR’s duktiga allsvenskalag i hoppning div
3 för häst har varit ute och representerat klubben när det inte var tävlingsförbud och de red till
sig en fin fjärdeplats under vårsäsongen. Bra jobbat och stort grattis! Uppskattad
centimeterhoppning hanns även med i januari och november, vilket drog till sig många
förväntansfulla deltagare.
Utmärkta prestationer
Årets utmärkelse ska i år delas ut till de fantastiska ridskolehästarna, för deras närvaro och
närhet i tuffa pandemitider.
Tack!
Styrelsen vill även i år avslutningsvis, utöver de tack som redan nämnts, framföra ett stort
tack till alla som på något sätt engagerat sig under året i klubbens verksamhet och för det
goda samarbetet gällande covid-19 restriktioner. Ett speciellt tack riktas till familjen
Haraldsson och ridskolehästarna, men även till tävlingskommittén, BUS, funktionärer och
föräldrar.

Emma Saari, Ordförande
Vaxholm, 2021-02-07

