VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS
RIDKLUBBS STYRELSE 2013
Styrelsen
Styrelsen för Oskarshamns Ridklubb har under 2013 bestått av följande med respektive
kontaktområden:
Ewa Andersson
Ordförande, kommunen, personal, föräldrar
Elisabeth Englund
V. Ordförande, personal, sponsor
Kerstin Wigren
Ledamot, miljöfrågor, grönt kort
Helen Nilsson
Ledamot, sekr, cafésektionen
Kerstin Wyckman
Ledamot, v.sekr, medlemsuppstallade, tävlingssektionen
Johan Gunnarsson
Ledamot, hemsidan, anläggningen
Mikael Johansson
Ersättare, tillgänglighetsfrågor, anläggningen
Camilla Karlsson
Ersättare, klubbtidningen, pressansvarig
Rebecka Englund
Ersättare, klubbtidningen
Rebecka Hallberg
Ledamot US, klubbtidningen
Johanna Stjernberg
Ersättare för Rebecka Hallberg
Madeleine Dunsäter,
Verksamhetschef, adjungerad till styrelsesammanträden
Övriga ansvarsområden som personer utanför styrelsen har tagit ansvar för:
Roger Karlsson
IT-frågor
Göran Rönnerholm
Sponsoransvarig, vald på årsmötet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda styrelsesammanträden samt tre
extrakallade.

Styrelsens arbete under året
Under 2013 har styrelsen bland annat arbetat med;
Ekonomisk uppföljning, nya uppstallningsavtal, friskvårdspolicy för personalen, lagpolicy,
arbetsbeskrivning för styrelsemedlemmarna, försäljningsplan

Personal
Följande har under året varit anställda av ORK;
Madeleine Dunsäter, verksamhetschef
Helena Sohlbäck (föräldraledig), Linda Björkman, Anette Johansson och Tomas Jonsson –
ridinstruktör och stalltjänst
Peter Ring och Dag Landén – stalltjänst
Caroline Stjernberg – ridinstruktör och stalltjänst som timanställd

Medlemmar
Medlemsantalet 2013-12-31 uppgick till 451. Medlemsrekryteringen är alltid en aktuell fråga
för styrelsen.

Medlemsuppstallade
Vi har haft 12 medlemsuppstallade. Vi är glada för att så många vill vara medlemsuppstallade
hos oss. Ni är viktiga i verksamheten genom att finnas där som förebilder för våra
ridskoleelever. Vi vill här framföra ett stort tack till de medlemsuppstallade som var så
hjälpsamma och lånade ut sina hästar till ridskoleverksamheten då vi under en period hade
oturen att ha många skadade lektionshästar.

Verksamhet
Under året har det varit ca 207 lektionsryttare varje vecka.
Vi ser som prioriterat att driva ridskola för att så många som möjligt ska ges möjlighet att få
umgås med hästar och få kunskap i ridning och hantering av hästar. Kvalitet och säkerhet är
ledorden för arbetet och vi kommer fortsätta arbetet med att sprida kunskap om vikten av
säkerhet. Ett led i detta arbete är att alla ridskoleelever numera har teorikunskap i anslutning
till sin ridlektion.
Under året har både anställda, styrelseledamöter och funktionärer aktivt deltagit i olika
kurser/evenemang. Det har även hållits kurser i ORK:s regi.
Våra lektionshästar har vi använt i verksamheten på ett omdömesfullt sätt och vi har avvecklat
och rekryterat hästar under året.
Anläggningen genomgår kontinuerligt uppfräschning och renovering.
Våra instruktörer har kunnat erbjuda träningar både i grupp och individuellt till våra
medlemmar.
Under året har vi haft ett flertal tävlingar för häst och ponny på klubb- och lokal nivå.
Vi har även haft tävling på regional nivå i dressyr. Vi har haft lag inom dressyr.
Tävlingsverksamheten är en viktig del i ORK:s verksamhet. Vi ser gärna att fler vill tävla,
både i våra egna arrangerade tävlingar som att representera ORK på andra tävlingar.
Vi har även under det här året fått följa Eva Ottossons framgångar inom parkörning. För
fjärde året i rad SM-mästare, tog lagbrons i Nordiska Mästerskapen och deltog även i VM i
Slovakien. Vi är mycket stolta över att ha Eva hos oss och att hon valt att tävla för ORK.

Händelser under 2013
Medlemsaktiviteter har genomförts såsom bussresor till Ullared, Liseberg och Spanska
Ridskolans uppvisning i Globen. ORK deltog även aktivt i satsningen Blås Grönt under
Latitud. Renovering av vinterhagarna har gjorts av styrelsen tillsammans med personal.
Bevattningen av paddocken är i stort sett färdigställd. ORK deltog aktivt i invigningen av
Fagereke Naturreservat. Vi hade försäljning av chokladhästar innan jul som gav så bra
intäkter att vi med hjälp av dessa pengar kunde köpa en ny lektionshäst, Sebastian.
Avslutningsvis vill vi styrelsen tacka Oskarshamns kommun för det goda samarbete vi har
haft under året. Vi är också djupt tacksamma till personal och medlemmar som under gångna
året ställt upp och hjälpt till i Oskarshamns Ridklubb. Ett extra tack till de
medlemsuppstallade som lånat ut sina hästar när vi haft behov!
Tillsammans är VI Oskarshamns Ridklubb!
Oskarshamn 2014-02-20
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