
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS 
STYRELSE 2014 

 
 
Styrelsen 
Styrelsen för Oskarshamns Ridklubb har under 2014 bestått av följande med respektive 
kontaktområden: 
Ewa Andersson Ordförande, kommunen, personal, föräldrar 
Elisabeth Englund Vice ordförande tom 140812, personal, medlemsuppstallade 
Kerstin Wigren Ledamot, vice ordförande from 140909, miljöfrågor, grönt kort 
Helen Nilsson Ledamot, sekreterare, cafésektionen 
Camilla Karlsson Ledamot, vice sekreterare, tillgänglighetsfrågor, tävlingssektionen 
Malin Högstedt Ledamot, sponsring 
Rebecka Englund Ersättare, klubbtidningen 
Rebecca Hallberg Ersättare, klubbtidningen 
Caroline Stjernberg  Ersättare 
Amanda Ährlin Ledamot US 
Matilda Arneving Ersättare för Amanda Ährlin, klubbtidningen, hemsidan 
Madeleine Dunsäter,  Verksamhetschef, adjungerad till styrelsesammanträden 
 
Övriga ansvarsområden som personer utanför styrelsen har tagit ansvar för: 
Roger Karlsson  IT-frågor 
Magnus Gustafsson          Lotteriansvarig 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsesammanträden. 
 

Styrelsens arbete under året 
Under 2014 har styrelsen bland annat arbetat med; 
Ekonomisk uppföljning, införande av rökfri arbetstid för personalen under 2015, diverse 
policys och riktlinjer (ex lagpolicy, riktlinjer vid inköp av ny lektionshäst). 
               
 
 
 
 



 

 
Personal 
Följande har under året varit anställda av ORK; 
Madeleine Dunsäter, verksamhetschef 
Helena Solebäck, Linda Björkman, Anette Johansson och Tomas Jonsson – ridinstruktör och 
stalltjänst 
Peter Ring och Dag Landén – stalltjänst 
Caroline Stjernberg – ridinstruktör och stalltjänst som timanställd 
Matilda Arneving – ridinstruktör och stalltjänst som timanställd 
Rebecca Hallberg – ridinstruktör och stalltjänst som timanställd 
Linnea Karlsson – ridinstruktör som timanställd 
Anneli Bergman – ridinstruktör och stalltjänst som timanställd 

 
Medlemmar 
Medlemsantalet 2014-12-31 uppgick till 487. Medlemsrekryteringen är alltid en aktuell fråga 
för styrelsen. 
 

Medlemsuppstallade 
Vi har 12 boxplatser till förfogande för 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.  

 
Verksamhet 
Under året har det varit ca 246 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.  
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.  
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 vill här nämna några som representerar ORK ute på tävlingar; 
 Eva Ottosson, parkörning; för femte året uttagen till landslaget, har tävlat både nationellt och 
internationellt. 
 
 
 
 



 

 
Arne Bjurlid, enbet ponny FU; silver SM i Götene och 1:a i dressyr, Arne tävlar i klassen för 
funktionshindrade. 
 
Lisen Keränen som har kvalat till junior SM 2015. 
 
 
Händelser under 2014 
Medlemsaktiviteter har genomförts såsom bussresor till Ullared och Gothenburg Horse 
Show. ORK deltog aktivt i satsningen Blås Grönt under Latitud samt i Klimatmatchen.  
Renovering av vinterhagarna har gjorts av anläggningsgruppen tillsammans med personal. 
Loppis och Ridsportens Dag anordnades under hösten.   
Vi har haft klubbesök av SmRF. 
ORK fick 2014 ta emot utmärkelsen Kristallhästen vilket vi såklart är mycket stolta över. 
 
 
Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka Oskarshamns kommun för det goda samarbete vi har 
haft under året. Vi är också väldigt tacksamma till personal och medlemmar som under det 
gångna året ställt upp och hjälpt till i klubben. 
Tillsammans är VI Oskarshamns Ridklubb!  
 
Oskarshamn 2015-02-22 
 
 
 
 
Ewa Andersson   
Ordförande 
 
 
 
 
Elisabeth Englund   Helen Nilsson 
Vice ordförande tom 140812   Sekreterare, ledamot 
 
 
 
 
Kerstin Wigren   Camilla Karlsson  
Ledamot    Ledamot 
Vice ordförande from140909 
 
 
 
 
Malin Högstedt   Amanda Ährlin 
Ledamot    Ledamot US 


