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Ärenden vid årsmöte (dagordning) 
1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
6. Fastställande av föredragningslista (dagordning). 
7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt. 
8. Behandling av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. 
9. Revisorernas berättelse. 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 
14. Övriga ärenden som enligt 15§ kan upptas till beslut på årsmöte. 
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det 24§ andra stycket 

angivna antalet. 
16. Val av ordförande för föreningen 
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen. 
19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27§). 
20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag. 
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen. 
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen. 
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där 

föreningen har rätt att representera med ombud. 
24. Sammanträdes avslutande. 

Allmänt 
Även 2021 har varit ett speciellt år med tanke på den pågående Coronapandemin. Futtens café har 
varit stängt under året men det har funnits viss självservering och många av de aktiviteter som 
föreningen normalt arrangerar såsom tävlingar och vår uppskattade Familjedag har fått ställas in. 

Några initiativ har ändå pågått och arbete har bedrivits i olika arbetsgrupper och sektioner, 
exempelvis tillsättandet av en ny sektionsstyrelse i Tävlingssektionen. 

ÖRS har även under 2021 arbetat med bidragsansökningar. Vi har också fortsatt att förvalta 
relationen med Haninge kommun och Richard Wendt, Verksamhetschef Norr på Kultur- och 
Fritidsförvaltningen. 

Ansökningar som skickats in och beviljats 2021:  

• HFA våren 2021 (tillgänglighetsbidrag), från Haninge kommun 
• HFA hösten 2021 (tillgänglighetsbidrag), från Haninge kommun 
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• Förstärkt ridbidrag från Haninge kommun 
• Statligt och kommunalt LOK-stöd 
• Ansökan för bidrag om inkomstbortfall pga Coronapandemin 
• Bidrag för SRL2-utbildning för Izabella Larsson 
• Bidrag för Hästskötarexamen för Lisa Hult och Cassandra Biewald 
• Extra bidrag från Haninge kommun baserat på LOK-stödet 

Ambitionen är att fortsätta söka bidrag för att utveckla anläggningen och verksamheten.  

Trots Coronapandemin genomförde vi en smittskyddsanpassad fixardag under våren (söndagen den 
9 maj) och en under hösten (söndagen den 17 oktober) då vi städade, röjde och målade. Tusen tack 
till alla engagerade medlemmar som ställt upp och hjälpt till på dessa aktiviteter! 

Ett samarbetsavtal med Lyckås Ridsport har också slutits som innebär att alla medlemmar i ÖRS får 
10 % på inköp på Lyckås. 

En plan för hur anläggningen ska avskärmas i händelse av smittsamma hästsjukdomar har tagits fram 
i samarbete med Vendelsö Ridskola. 

Under hösten hade vi besök av Annelie Grimborg från Stockholms Läns Ridsportförbund. Annelie gav 
mycket positiv feedback på säkerhet, välskötta och fina hästar mm. 
Jätteroligt att vi har en så fin och välskött ridskola!! 

Föreningen blev också nominerad av Haninge kommun till pris för vårt arbete med Häst För Alla. 
Tyvärr blev det inget pris den här gången, men väldigt roligt att vi blev uppmärksammade med en 
nominering. 

Styrelse, sektioner mm 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 styrelsemöten, på grund av Coronapandemin hölls 
många möten digitalt. 

Styrelsen 
Eva Fryxell – Ordförande 
Hanna Lauritzen – Vice ordförande 
Jannica Dennerby – Kassör 
Elisabet Gregerfeldt - Sekreterare 
Camilla Palm - Ledamot 
Eva Ekman - Ledamot 
Ulrika Holmgren - Ledamot 
Jennie Jernberg -Ledamot 
Jenny Jansson- Ledamot 
Lena Hurtig - Ledamot 
Cajsa Stjernholm – Ledamot och ungdomsrepresentant 
 
 



Sida 5 av 11 

 Verksamhetsberättelse 2021 

Österhaninge Ridsällskap 
Österängs Gård 
136 75 VENDELSÖ www.osterhaningeridsallskap.se Org nr: 812401-0813 
 

Tina Karrbom Gustavsson – Suppleant 
Andrea Kurdik – Sekreterarsuppleant 
Liselotte Andersson – Suppleant 
Anita Wåhlin – Suppleant 
Anna Stockenstrand - Suppleant 

Revisorer 
Ingrid Egerfors – Revisor 
Anna Skoglund – Revisor 
Monika Persson – Revisorssuppleant 
Johan Lorinder - Revisorssuppleant 

Valberedning 
Anna Boström 
Yvonne Anrin 
Kristina Altin 

Representanter från Vendelsö Ridskola 
Anna Boström 
Vivianne Lund 
Daniel Boström 

Tävlingssektionen 
Eva Fryxell 
Eva Ekman 
Ulrika Holmgren 
Camilla Palm 
Hanna Lauritzen 
Elisabeth Johansson 

Utbildningssektionen 
Eva Fryxell 

Ungdomssektionens styrelse 
Cajsa Stjernholm 
Meja Lundblad 
Caitlin Dennerby 
Julie Ehrnström (del av året) 

Häst för alla 
Jannica Dennerby 
Magdalena Bernhardsson 
Anne Forsén Persson 
Camilla Palm 
Isabella Mongelli 
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Cafeteria 
Ulrika Holmgren 

Instruktörer Vendelsö Ridskola 
Vivianne Lund 
Carina Jarnroth 
Ann-Sofie Klemming 
Jenny Kennermark 
Izabella Larsson 
Marie Ekstrand 
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 2021-12-31: 

 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41 år -> Summa 

Kvinnor 13 185 177 68 220 663 

Män 4 9 6 1 15 35 

Totalt 17 194 183 69 235 698 

95 % kvinnor och 5 % män. 

Anläggning 
En stor eloge till Daniel Boström och Göran Linde som gjort massor med förbättringar på 
anläggningen under året! 
 
Exempel på åtgärder är  

• Belysning i ridhusen, Futten och vid parkeringen 
• Grävt ner vattenledningar till hästarnas hagar 
• Bytt kabel till Lilla ridhuset (så att det går att både köra micron i Futten och lamporna i 

ridhuset utan att elen går) 
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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. 

30 koner i olika färger har inköpts till Lilla Ridhuset för att användas i Hästis-verksamheten. 

Klubbhuset Futten 
Under 2021 har ett fantastiskt arbete gjorts med att fräscha upp insidan av Futten, vilket har blivit 
väldigt uppskattat av medlemmarna. 

Även under 2021 har styrelsemedlemmar hjälpt åt med att ombesörja ett tätare städschema av 
Futten. 

Utebana 
En ny tjänlig utebana står fortfarande högt på önskelistan, men ÖRS har i dagsläget inget 
budgetutrymme för en sådan investering.  

Verksamhet 
Ungdomsverksamhet 
ÖRS har under 2021 fortsatt sitt samarbete med Vendelsö Ridskola AB (VR). VR har på uppdrag av 
ÖRS bedrivit ridskoleverksamhet för våra yngre medlemmar. 
Föreningen är ytterst ansvarig för ridskoleverksamheten gentemot medlemmarna och det är vårt 
ansvar att de krav som finns enligt avtal efterföljs. 

Ungdomssektionen 
Även under detta pandemiår har vi på grund av restriktionerna haft ett fåtal aktiviteter. Några har 
varit gratis och några har kostat pengar. 
 
De aktiviteter som genomförts är: 

• Skattjakt 
• Spökkväll 
• Rykttävling 
• Julbak 
• Julpyntning 

 
Under 2021 har Cajsa Stjernholm varit ordförande i sektionsstyrelsen. Övriga ledamöter som suttit 
med är Meja Lundblad, Julie Ehrnström (del av året) och Caitlin Dennerby. 
Ungdomssektionens styrelse har varit inbjudna till alla ÖRS-styrelsemöten. 
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Utbildningssektionen 
Pandemin har haft stor påverkan på utbildningsarbetet då utbudet har ändrat både karaktär och 
omfattning utifrån restriktioner och allas ansvar att minska smittspridningen. 

Några fysiska utbildningar har inte genomförts. Däremot har det via Stockholms läns ridsportförbund 
getts möjlighet att delta i diverse digitala utbildningar. Det har främst varit nischade utbildningar 
såsom Strategisk styrelseutbildning för funktionerna Ordförande, Kassör och Sekreterare, 
Tävlingsarrangörsutbildning och Första hjälpen. 

Utbildningssektionen fortsätter bevaka och utvärdera utbudet med målet att erbjuda kurser och 
aktiviteter som breddar och höjer kompetensen för våra medlemmar och vår styrelse.  

Tävlingssektionen 
Tävlingssektionen har under 2021 haft en nystart, ny tävlingssektion har valts in och haft ett starkt 
engagemang under året. Hela 14 möten har tävlingssektionen haft men man har fortsatt varit 
begränsade av Corona pandemin och vi har följt Ridsportsförbundets rekommendationer avseende 
tävlingar.  

Tävlingssektionen har utsett en styrelse och tagit fram förslag till arbetsordning samt tävlingspolicy.   

I oktober under temaveckan anordnades en hopptävling Clear round som var mycket uppskattad. 
Tävlingen pågick i hela 2 dagar där ponny tävlade på fm och häst på em och vi hade totalt 39 st 
startande ekipage. 

I december en söndagseftermiddag efter ordinarie verksamhet anordnades en dressyrtävling i 
klasserna 1 och 2 Caprilli och 3 Dressyr och det gavs möjlighet att genomföra delmomentet för 
dressyr i ryttarmärkena 1,2 och 3. Även denna tävling var mycket uppskattad av deltagarna och vi 
hade 13 startande ekipage.   

Även detta år togs det tacksamt emot besked från förbundet att klubbar ej behöver genomföra 
lokala/regionala tävlingar för att få tilldela tävlingslicens för 2022.  

För år 2022 planeras det att genomföras flera klubbtävlingar under våren, bla en hopptävling i 
februari, 2 dressyrtävlingar i mars och en hopptävling i maj månad.  

Då det är en stor arbetsbörda att planera och genomföra en tävling så tar vi tacksamt emot fler 
medlemmar i tävlingssektionen. Om du eller ditt barn är intresserad av tävling och nyfiken på att vara 
med är du varmt välkommen att kontakta föreningen. 
 

Cafeteria 
På grund av Coronapandemin har caféet varit stängt enligt ordinarie verksamhet. Dock har några 
medlemmar i styrelsen hjälpts åt med att ordna självservering under helgerna vilket har varit mycket 
uppskattat.  
Ett arbete har också påbörjats för hur cafeteriaverksamheten ska dras igång nu när restriktionerna 
släppts. 
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Häst för alla (Ridterapisektionen) 
Verksamheten Häst för Alla (HFA) 2021 drevs av Jannica Dennerby som samordnare mellan Vendelsö 
Ridskola och föräldrar/elever tillsammans med Magdalena Bernhardsson, Anne-Forsén Persson och 
Camilla Palm som handledare. Isabella Mongelli har varit instruktör och vi tillsammans har under 
våren och hösten 2021 bedrivit verksamheten HFA. 

Arbetet består av olika typer av arbetsuppgifter som att hjälpa till att stötta eleverna vid skötsel av 
hästarna i stallet, leda och stötta eleverna under lektionerna. Ha löpande kontakt 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. Båda 
grupperna har haft samling i Lilla ridhuset för att minska på antalet människor i stallet pga pandemin. 
Vi handledare har skött om hästarna och sett till att de är redo för sina HFA lektioner. Grupp 1 red 
mellan kl.15.00 - 15.30 och grupp 2 mellan 15.30 - 16.00. Grupp 1 rider med handledare som stöd 
medan grupp 2 rider mer självständigt. Grupp 2 har fått hjälpa till att ta upp och sköta om hästarna i 
stallet efter avslutad lektion.  

Planering 2022: 
Vi planerar fortsatt HFA verksamhet under våren 2022. Totalt 8 elever fördelat på 2 grupper. 8 
gånger totalt varannan lördag kl.15-16. Alla aktiva handledare samt instruktör fortsätter under våren. 

Ponnyföräldrar - trygghet och engagemang i stallet 
Arbetsgrupp "Ponny, föräldrar trygghet och engagemang i stallet" har en plan som tidigare 
presenterats för styrelsen, den är fortfarande aktuell. 

Ingrid Egefors och Anita Wåhlin har träffat ridinstruktör Marie Ekstrand för att samtala om behoven i 
ponnyverksamheten.  
Vi har tittat på lite alternativ för att utveckla stöd för ponnyelever och föräldrar. Något vi sett behov 
av är visuellt stöd för olika delar i hanteringen av ponnyn inför och efter ridning. 

Vi har även fått höra behov av visuellt stöd under ridningen via Marie Ekstrand, det är anledningen 
till att vi bad om färgade koner till ponnyverksamheten. Det ger större möjlighet för fler elever att ta 
till sig instruktioner under ridpasset då visuellt minnes stöd i form av de färgade konerna underlättar 
för minnet och därmed kan det stärka säkerheten. Konerna är ju godkända av styrelsen och 
levererade till ponnyverksamheten. Ingrid Egerfors hade den dialogen med styrelsen. 

Nästa steg är planerat men har blivit uppskjutet flera gånger under hösten. Delvis på grund av 
pandemin. 
Vi har planering på visuellt stöd i stallet som stöd för att göra iordning inför ridningen, med 
bildförslag på hur utrustningen ska sitta för varje ponny. Ett första utkast har presenterat för Anna 
Boström som visat för några ponnyinstruktörer. Det verkade positivt. 

Tillsammans med Marie Ekstrand har vi tittat på lite fler olika alternativ från bland annat 
Ridskolepedagogik kring tillgängligt lärande i ridskolan. För att veta vad som passar vår ridskola bäst 
tänkte vi besöka några lektioner någon eller några söndagar och även samtala med fler 
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ponnyinstruktörer om vad som behövs för trygghet och engagemang för elever och föräldrar. 
Då det gäller visuellt minnestöd/bilder inför ridningen med utrustning osv finns det tjänster som 
underlättar framtagandet av bilder som vi tittat på, till exempel Widget online som kostar en del och 
det kanske vi inte alls behöver. Eller så kan vi prova en gratisversion för att se om det är rätt för oss. 
Det förslag vi tog fram till Anna Boström tidigare är en mycket enklare version och det kanske är 
tillräckligt, därav besök i verksamheten för att se hur behoven ser ut. Planen är att boka in besök 
under mars måndag. 
Det finns också mycket vaga tankar om QR koder med enklare filmer om hur man gör i stallet, med 
utrustning, kratsa hovar, sätta på sadel osv. Vi ska fundera vidare på det. 

Ridskoleverksamhet 
Året 2021 har varit fortsatt speciellt för oss alla. Vi har följt Folkhälsomyndighetens- och Svenska 
Ridsportförbundets råd gällande smittskyddet. 

Ridskolan har under året genomfört c:a 30 lektionstimmar per vecka på stor häst. Ponnylektioner per 
vecka har varit 25 st. 

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 mm. 

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 vårtermin och hösttermin. Vårterminens föreläsningar vecka 12 
(digitala): 

• Hur man lär unghästen grundhjälperna - Vivianne Lund 
• Hästens dagliga rykt - Ann-Sofie Klemming och Izabella Larsson 
• Uppsittning, avsittning, justering av utrustning säkerhetsmässigt korrekt - Anna Boström 

Höstterminens föreläsningar vecka 42: 
• Hästhantering - Elin Stjernholm 
• Olika sidvärtsrörelser - Vivianne Lund med ryttare Carina Jarnroth, Ann-Sofie Klemming, 

Izabella Larsson och Anna Boström 
• Hästens frisering (digitalt) – Lisa Hult 
• Hästens välmående (digitalt) – Carina Jarnroth 

Antalet hästar har under året varit runt 24 stycken. Antal ponnyer ca 12. 
Hästar/ponnyer som köpts in: Peter Pan och Defoe 4 år (är på utbildning i Skåne). Hästar/ponnyer 
som inte längre är med oss är Snowstorm. 

Instruktörer under året har varit Vivianne Lund, Carina Jarnroth, Ann-Sofie Klemming, Izabella 
Larsson, Marie Ekstrand, Ingrid Röberg, Tova Alpsten, Jenny Kennermark, Anna Boström. 
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Slutord 
Styrelsen vill än en gång tacka alla aktiva medlemmar som har förgyllt året med kunskap, 
engagemang och glädje. Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi tillsammans med alla medlemmar 
utvecklar vår förening och vår anläggning. Till våra styrelseledamöter och suppleanter som avslutar 
sitt uppdrag i samband med årsmötet 2022 vill vi rikta vårt allra varmaste tack för ett roligt och 
lärorikt år. 
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