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Val av ordförande för årsmötet.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
Upprättande av röstlängd.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fastställande av dagordning
Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av balansräkning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt
fastställande av deras balansräkning.
Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket
angivna antalet.
Val av ordförande för föreningen.
Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
Val av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se § 24).
Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och
ledamöter i valberedningen.
Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och Distriktets allmänna möten och eventuella
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
Fastställande av årsavgifter.
Proposition från styrelsen gällande uppdatering av stadgar enligt Svenska
Ridsportförbundets rekommendation.
Mötets avslutande.

Allmänt
År 2020 har varit ett speciellt år med tanke på den pågående Coronapandemin. Futtens café har varit
stängt större delen av året och de flesta av de aktiviteter som föreningen normalt arrangerar såsom
tävlingar och vår uppskattade Familjedag har fått ställas in.
Några initiativ har ändå påbörjats. Arbetsgrupper skapades och bemannades både med
representanter från styrelsen och andra medlemmar.
Grupperna har arbetat med följande:
•
•
•
•

Förbättring av utebanan
Ny ljudanläggning
Satsning på ponnyföräldrar
Sociala medier/ny webbsida
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ÖRS har även under 2020 arbetat med bidragsansökningar. Vi har också fortsatt att bygga upp
relationen med Haninge kommun och Richard Wendt, Verksamhetschef Norr på Kultur- och
Fritidsförvaltningen.
Ansökningar som skickats in och beviljats 2020:
•
•
•
•
•
•

HFA våren 2020 (tillgänglighetsbidrag), från Haninge kommun
HFA hösten 2020 (tillgänglighetsbidrag), från Haninge kommun
Utvecklingsbidrag 2020 (för trappa utomhus vid ridhus), från Haninge kommun
Utvecklingsbidrag 2020 (för käpphästhinder), från Haninge kommun
Idrottsmedel, projektstöd (ULK, Ungdomsledarutbildning), Svenska Ridsportförbundet
Idrottsmedel, projektstöd (Grönt-kort-kurs), Svenska Ridsportförbundet

Ambitionen är att fortsätta söka bidrag för att utveckla anläggningen och verksamheten.
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare
från 15 år som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Ett arbete med att kontrollera
registerutdrag och dokumentera att kontrollen har genomförts avseende alla som arbetar med barnoch ungdomsverksamheten (inklusive styrelsen) har genomförts. Kontrollen av utdragen är en
förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i vår förening.
Trots Coronapandemin genomförde vi en smittskyddsanpassad fixardag under våren (söndagen den
17 maj) och en under hösten (söndagen den 11 oktober) då vi städade, röjde, målade och satte upp
hängrännor på Futten. Tusen tack till alla engagerade medlemmar som ställt upp och hjälpt till på
dessa aktiviteter!

Styrelse, sektioner mm
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 styrelsemöten. På grund av Coronapandemin hölls
möten något tätare under våren och många möten hölls digitalt.

Styrelsen
Eva Fryxell – Ordförande
Jannica Dennerby – Kassör
Elisabet Gregerfeldt - Sekreterare
Lisa Löwenhoff – Ledamot (avgått under året)
Tina Karrbom Gustavsson – Ledamot
Linda Ehrnström – Ledamot (avgått under året)
Emelie Hilstad – Ledamot (avgått under året)
Camilla Palm - Ledamot
Elisabeth Johansson – Ledamot (avgått under året)
Ulrika Söderpalm Löhr - Ledamot
Titti Koolmeister – Ledamot
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Andrea Kurdik – Sekreterarsuppleant
Liselotte Andersson – Suppleant
Anita Wåhlin – Suppleant
Magdalena Bernhardsson – Suppleant
Hanna Lauritzen – Suppleant

Revisorer
Inrid Egerfors – Revisor
Anna Skoglund – Revisor
Sara Sundström– Revisorssuppleant
Monika Persson - Revisorssuppleant

Valberedning
Anna Boström
Lena Hurtig
Pia Berndtsson

Representanter från Vendelsö Ridskola
Anna Boström
Vivianne Lund
Daniel Boström

Tävlingssektionen
Filippa Köhler, sammankallande
Gabriella Lindquist
Elisabeth Johansson
Ulrika Nogén
Annelie Svarvén
Carina Eldsäter

Utbildningssektionen
Linda Ehrnström
Eva Fryxell

Ungdomssektionen
Cajsa Stjernholm – Ordförande
Meja Lundblad
Julie Ehrnström
Alisha Hammarström
Caitlin Dennerby
Vilja Härnlund
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Häst för alla
Titti Koolmeister
Magdalena Bernhardsson
Jannica Dennerby
Camilla Palm
Isabella Mongelli

Cafeteria
Eva Fryxell
Susanne Tidestrand
Rosie Åsman

Instruktörer Vendelsö Ridskola
Vivianne Lund
Carina Jarnroth
Ann-Sofie Klemming
Jenny Kennermark
Izabella Larsson
Eva Sund
Elin Pamlin
Josefin Ekenberg
Ingrid Röberg
Tova Alpsten
Anna Boström

Representant Haninge kommun, SvRF samt StRF
Eva Fryxell
Tina Karrbom Gustavsson
Rickard Wendt (Haninge kommun)

Medlemsuppgifter
Antal medlemmar per 2020-12-31:
0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41 år ->

Summa

Kvinnor

18

188

131

65

199

601

Män

3

9

5

3

21

41

Totalt

21

197

136

68

220

642

94 % kvinnor och 6 % män.
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Anläggning
Ridterapi-ridhuset
Eller ”Lilla ridhuset”. Används för ponnylektionerna, Häst-för-Alla verksamheten, av privatryttare
med anläggningskort samt ridskolans beridare. I ridhusets södra del finns ÖRS styrelserum. Rummet
kan också användas som domarrum, då fönster finns både inåt, mot ridbanan i ridhuset, och utåt
mot uteridbanan. I södra delen finns också material som hinderstöd, bommar mm.
Under 2020 har ridhuset kompletterats med fler speglar. Och vi har med hjälp av stöd från Haninge
kommun och ideella krafter anlagt en ny entré mot utebanan.

Klubbhuset Futten
Under 2020 har Futten fått nya hängrännor, men fortfarande är det mycket som behöver rustas upp.
Inomhus har toalettdörren fått nytt lås.

Utebana
En ny tjänlig utebana står fortfarande högt på önskelistan. I juni uppstod plötsligt en möjlighet att få
konsultation av en av världens ledande på ämnet ridunderlag, Lars Roepstorff. Med hans hjälp
konstaterades det vi egentligen redan visste, nämligen att det befintliga underlaget har satt sig och
inte kan repareras utan måste bytas ut. Beroende lite på val av underlag såklart och även hur mycket
av arbetet som behöver lejas ut eller kan uträttas med ÖRS egna krafter så landar investeringen ändå
på mellan 0,7 och 1 Mkr. ÖRS har i dagsläget inget budgetutrymme för en sådan investering.

Verksamhet
Ungdomsverksamhet
ÖRS har under 2020 fortsatt sitt samarbete med Vendelsö Ridskola AB (VR). VR har på uppdrag av
ÖRS bedrivit ridskoleverksamhet för våra medlemmar.
Föreningen är ytterst ansvarig för ridskoleverksamheten gentemot medlemmarna och det är vårt
ansvar att de krav som finns enligt avtal efterföljs.

Ungdomssektionen
Under 2020 har Ungdomssektionen gjort följande aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Alla hjärtansdagsmys
Rykttävlingar
Skattjakt
Käpphästträning
Käpphästtävling
Spökkväll

På grund av de rådande Corona-restriktionerna har vi under 2020 tyvärr inte haft så många
aktiviteter.
Men de aktiviteter vi haft har varit roliga. Vissa har kostat pengar och andra har varit gratis.
Vi har även gjort fyra filmer om hur vi ska hindra smittspridningen på ridskolan och spelat in en mysig
julsaga där årets häst och ponny också presenterades.
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Tyvärr fick vi ta en paus när det gäller skötarna i slutet av året.
På alla ÖRS styrelsemöten är vi alltid inbjudna.
Ungdomsstyrelsens sammansättning framåt är:
Ordförande 1 år
Vice ordförande 1 år
Sekreterare 1 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år

Cajsa Stjernholm (omval)
Meja Lundblad (omval)
Caitlin Dennerby (omval)
Julie Ehrnström (sittande)
Vilja Härnlund (sittande)

Utbildningssektionen
Vi fortsätter vår satsning på ungdomsledare och under 2020 har Julie Ehrnström, Meja Lundblad och
Caitlin Dennerby genomfört ULK, Stockholms ridsportförbunds ungdomsledarkurs. ÖRS var
medsponsor till Izabella Larssons utbildning vid Strömsholm, där hon slutförde SRL 1, Svensk ridlärare
1. Stockholms ridsportförbund har bjudit in till flertalet digitala utbildningar under året och ÖRS har
skickat elever till utbildningar såsom Vår ridsportförening och Tävlingsledare. Under våren anordnade
ÖRS också en kurs för Grönt kort. Under teoriveckan i höst anordnades en uppskattad helg med
fokus på ryttarmärken där det fanns möjlighet att genomföra såväl teori- som ridprov.

Tävlingssektionen
Tävlingssektionen inledde året med att ta fram en riktigt bra tävlingsplanering för 2020.
Ett arrangemang per månad var i princip planen, klubbtävling februari, pay and ride och
märkestagning mars, klubbtävling april, lokal/regional tävling maj, blåbärsdressyr september, pay
and ride och märkestagning oktober, klubbtävling ponny oktober, klubbtävling häst oktober,
klubbmästerskap december. Vi vet alla vad som hände istället och vi har noga följt utvecklingen och
där Ridsportförbundet har varit tydliga i sin kommunikation vad gäller tävlingsstopp.
Klubbtävlingen i februari genomfördes enligt plan i klasserna LC:1 och LB:1 för både ponny och häst.
Tävlingssystemet Equipe användes och gav arrangör och anmälda ekipage god överblick och
möjlighet att följa resultaten digitalt.
På vårens temavecka arrangerade ÖRS och VR tävlingsträningar i dressyr och hoppning. I dressyren
fanns klasserna LC:1 och LB:1 och det erbjöds också ridprov för ryttarmärke 3.
I september tordes vi anordna en Coronaanpassad Blåbärsdressyr i LD:1 för knattar och juniorer som
är nyfikna på tävling. Vi tyckte det glänste av glädje i både barnens och ponnyernas ögon, mycket
uppskattat.
Vi tog tacksamt emot beskedet från förbundet att klubbar vars lokala/regionala tävlingar blivit
inställda pga pandemin under 2020, tilldelas dispens och får ändå lov att utfärda tävlingslicenser
under 2021.
Nu blickar vi framåt och mot en nystart i tävlingssektionen och för att ha möjlighet att anordna
tävlingar så behöver sektionen först fyllas på med ny bemanning. Om du, eller ditt barn är
intresserade av tävling och nyfiken på att vara med när vi startar upp ska du höra av dig till
föreningen.
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Cafeteria
På grund av Coronapandemin har caféet varit stäng större delen av 2020.

Häst för alla (Ridterapisektionen)
Verksamheten Häst för Alla (HFA) 2020 drevs av Titti Koolmeister som samordnare mellan Vendelsö
Ridskola och föräldrar/elever med stor hjälp av Magdalena Bernhardsson, Jannica Dennerby och
Camilla Palm som handledare. Isabella Mongelli har varit instruktör och det har till störst del varit vi
fyra ovannämnda som agerat handledare för HFA-eleverna.
Arbetet består av olika typer av arbetsuppgifter som att hjälpa till och stötta eleverna vid skötseln av
hästarna i stallet, leda och stötta eleverna under lektionerna, kontakter med eleverna och föräldrar,
ha kontakt med Vendelsö Ridskola för att boka hästar varje vecka, bokningar av ridhus m m. Svara på
förfrågningar från nya elever och annan mailkorrespondens.
Verksamheten pågick under året med två grupper, fyra elever i varje grupp – totalt 8 elever. Första
gruppen samlas kl 14.30 och börjar med att göra iordning hästarna inför lektionen kl 15.00. Den
gruppen behöver en handledare som hjälper till i stallet och även att leda hästarna under lektionen.
Andra gruppen möter upp i Lilla ridhuset kl 15.25 och rider sin lektion för att därefter gå upp med
hästarna till stallet och hjälpa till att sköta hästarna efter ridningen. Andra gruppen rider mer
självständigt men det behövs handledare som hjälper till efteråt och även ibland ledarhjälp. Under
året har det varit en stor utmaning att hitta reserver som kan rycka in när vi andra inte kan agera
handledare.
Planering 2021:
Få fler handledare, både sådana som tidigare hjälpt till och även få fler nya att engagera sig i
verksamheten. Några styrelsemedlemmar och även andra medlemmar i ÖRS har ställt upp när det
krisat med handledare och det fina samarbetet hoppas vi kan fortsätta även under 2021.
När vårterminen 2021 kan komma igång är ännu oklart, då pandemin innebär att t ex instruktören
Isabella Mongelli helst inte håller lektioner i ridhuset, utan föredrar att använda ridvägar och
utevolten. Då är det en fördel att vädret blir lite varmare. Eleverna i denna grupp tillhör också
riskgrupp, så vi bör avvakta terminsstart till senare under våren. Hur många lektioner vi kommer
hinna med är inte bestämt.

Ridskoleverksamhet
Året 2020 har varit speciellt för oss alla. Vi har fått hålla verksamheten öppen och är tacksamma för
det.
Dock har vi haft egna restriktioner hela tiden och följt Folkhälsomyndigheten- och Svenska
Ridsportförbundets råd.
Ridskolan har under året genomfört c:a 30 lektionstimmar per vecka på stor häst. Ponnylektioner per
vecka har varit 25 stycken.
Undervisning utöver ordinarie schema har skett genom extra hoppträning, extra dressyrträning på
både ponny och häst, kortkurs i arbete från marken, kurs i ridning på kandar m m.
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Under sommaren genomfördes tre stycken veckokurser, eftermiddag och kväll, i ridning för juniorer
och seniorer samt en Hästis för barn från 7 år och fem stycken ponnykurser.
Under loven har vi haft juniorkurser på ponny.
Vi har haft en temavecka under vårterminen och en under höstterminen.
Dessa föreläsningar har b la innehållit Hästhantering vt och ht med Elin Stjernholm.
Vårterminens föreläsningar vecka 12:
21 maj hade ridgrupperna i nivå märke 1-4 föreläsning i hästens gångarter och lodrät sits i små
grupper.
7 juni hade ridgrupperna nivå märke 5-Silver föreläsning i Work in hand i små grupper.
13 juni hade Hästis 1 o 2 föreläsning och märkestagning i små grupper.
Höstterminens föreläsningar vecka 42 var digitala och filmer lades upp på vendelsoridskola.se.
Här visades uppridning av dressyrprogrammen för märkena 1 till guldmärket samt att vi visade
hoppningen/banorna för märkena 3-5 i hoppning.
Filmerna gjordes av Iris Herrault.
Ryttare var instruktörer och elever på ridskolan och de red på ridskolans hästar.
Antalet hästar har under året varit runt 24 stycken. Antal ponnyer ca 12 stycken.
Hästar/ponnyer som köpts in: Chilton, HM Heavy Metal, Tompa Piketty och Buzz.
Hästar/ponnier som försvunnit: Silverstone, Kotte och Cross. Alvin kom hem under våren från sin
långa rehabtid borta och är nu insatt i arbete. En fantastisk individ som vi hoppas ska hålla sig frisk.
Instruktörer under året har varit Vivianne Lund, Carina Jarnroth, Ann-Sofie Klemming, Jenny
Kennermark, Izabella Larsson, Eva Sund, Elin Pamlin, Josefine Ekenberg, Ingrid Röberg, Tova Alpsten,
Anna Boström.
Ridskolan har byggt ett litet minigarage till harvtraktorn.

Slutord
Styrelsen vill än en gång tacka alla aktiva medlemmar som har förgyllt året med kunskap,
engagemang och glädje.
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