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Styrelsen för Mälaröarnas Ridklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för 2013.
Inledning
Mälaröarnas Ridklubb (MäRK) bildades 1968. MäRK är en ideell förening och på uppdrag av
Mälaröarnas ridklubb driver Ekerö ridskola ridskoleverksamhet för barn och ungdomar, och
vuxna. Klubben har uppdragit till ridskolan Ekerö Ridcenter att genomföra
ridskoleverksamheten i klubbens regi. Ridskolans uppdrag följs upp av styrelsen avseende
målen för verksamheten samt genomförda ridlektioner.
Klubbens syfte är att främja verksamheten på ridanläggningen och skapa förutsättningar
för en bra utbildning och goda tränings- och tävlingsmöjligheter för medlemmarna.
Klubben fungerar som samtalspartner mot kommun och stat, samt arbetar med praktiska
frågor som lokaler, person- och fastighetsförsäkringar etc.
MäRK är ansluten till och har av Svenska Ridsportförbundet godkända stadgar.
Medlemskap i MäRK är obligatorisk för alla som rider på anläggningen.
Verksamhetsidé
Klubbens Verksamhetsidé & Ledstjärnor/Värderingar
”Vi ska verka för att varje medlem, utifrån sina egna förutsättningar, uppnår sina mål och
delmål inom ridsport och hästhantering. God trivsel i en levande verksamhet leder till ökade
resurser och vidareutveckling inom hästsport”.
Klubbens Ledstjärnor & Värderingar
Engagemang, Utveckling, Kvalité, Ansvar, Respekt, Glädje, Delaktighet & Gemenskap.
Styrelsen
Maria Sjölander
Hedvig Bruno
Anna Filipsson
Irene Myrin
Birgitta Almgren
Johan Winberg
Gunnel Frykenstam
Anki Ericson
Maritha Stenbaek
Filippa Jennersjö
Liselotte Nilsson
Carina Sahl
Cecilia Persson

Ordförande
Vice ordförande/tävlingsansvarig
Kassör
Sekreterare, Ansvarig för hemsidan
Ansvarig för medlemsregistret
Anläggningsansvarig
LOK stöd - ansvarig
LOK stöd - support
Caféansvarig
MÄRK-U
Utbildning
Utbildning
Sponsoransvarig

Marie Björnvad
Cecilia Hallander
Anders Hjelm

Suppleant
Suppleant
Suppleant
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Ylva Backman

MÄRK-U

Styrelsen har under året haft nio (9) protokollförda sammanträden, utöver Årsmötet.
Styrelsen har därutöver handlagt ärenden löpande genom telefonkontakter, e-post och
personliga kontakter.
Verksamheten är fördelad på Huvudsektion, Ungdomssektion samt tävlingskommitté.
Ungdomssektionen (MäRK-U) redovisar sin verksamhet i detta dokument.
Styrelsen fastställde en Verksamhetsplan i början av verksamhetsåret 2013.
Samverkan med Ekerö kommun
Klubben och ridskolan har under verksamhetsåret fortsatt att samverka och presenterat
förslag till kommunen på hur vi önskar att verksamheten ska utvecklas. Vi har året under
året haft möten, mailkontakt med kommunen och bland annat presenterat och diskuterat
följande;
-

Vi (klubben och ridskolan) har tagit fram en gemensam framtidsvision som har
presenterats för kommunen.
Ridskolan har önskat hyra vagnslider för förvaring och möjlighet att bedriva
knatteverksamhet. Ridskolan fick hyreskontrakt för vagnslider från och med den 1
januari 2014.

Verksamheten lider fortfarande av sviterna sedan ridhustältet rasade vintern 2010 med att
vi endast har ett ridhus. Det begränsar möjligheterna till fler ridlektioner och
tävlingsarrangemang.
Klubben har deltagit på ett möte med kommunen tillsammans med ridklubbar på Ekerö för
att på kommunens initiativ diskutera en gemensam tävlingsanläggning i kommunens regi i
samarbete med ridklubbarna på Ekerö.
Det är ett löpande arbete att hålla kontakt med kommunen och driva frågor som är
gemensamt viktiga för verksamheten i sin helhet och för klubbens medlemmar.

Medlemmar

Vi har totalt 355 aktiva ryttare vid årsslutet. Av dessa har 37 inte betalt medlemsavgift. Av
de 37 så har/kommer 12 att sluta och 4 är nya ryttare. Återstår 21 som ska betala för 2013
dvs 5 % som inte betalt medlemsavgiften.
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Vi har under året haft 435 medlemmar och under har 80 + 12 slutat vilket ger en omsättning
på 21 %.
Snittåldern på våra medlemmar är 27 år, se nedan ålder och könsfördelning.

Könsfördelning
Åldersfördelning

Kön

Antal

Årsgruppering

Antal

Kvinna

392

0-6

20

Man

41

7-12

127

Okänt

2

13-20

82

Total

435

21-40

52

>40

154

Total

435

Ekonomi
Ridklubbens intäkter har utöver medlemsavgifter bestått av intäkter från tävlingar,
cafeteria, sponsring, lotterier, Bingoalliansen, samt medel från statliga och kommunala
bidrag (LOK).
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Klubben är ansluten till Swedbank e-bokföring. Medlemsregistret har under året upprättats
komplett i IdrottOnline. Vid årets utgång återstår knappt 21 ryttare som inte betalt
medlemsavgift trots påminnelser.
Ridavgifterna administreras av ridskolan på uppdrag av ridklubben och vid årets slut har
avstämning av ridavgifterna genomförts. Klubben ersätter ridskolan för
administrationsarbetet.
Resultatet för året är ett överskott på 24.326 kronor. Under året har klubben investerat
115.986 kronor i ny ridbotten i och renovering av ridhuset. Denna kostnad har i bokslutet
tagits upp som en investering med avskrivning på tio år.
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.
Ekonomisk redogörelse och budget för 2013 presenteras separat på årsmötet.
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften för 2013 har varit 250 kronor för junior (0-21 år), 350 kronor för senior (från
22 år) och 550 kronor för familjemedlemskap.
LOK-stöd
Mälaröarnas ridklubb har under 2013 erhållit LOK-stöd, vilka är föreningens medel. För att
erhålla LOK-stöd har föreningen ett samverkansavtal med ridskolan samt utarbetat
betalningsrutiner så att ridavgifterna betalas in till föreningens konto enligt regelverket för
LOK-stöd. Administrationen av ridavgifterna utförs av Ekerö Ridcenter AB på uppdrag av
Mälaröarnas ridklubb. För detta uppdrag betalar Mälaröarnas ridklubb en
administrationsavgift till ridskolan. En särskilt utsedd ledamot i styrelsen har ansvarat för
rapporteringen.
Idrottslyft
Mälaröarnas ridklubb har sökt och beviljats stöd i form av idrottslyft från Ridsportförbundet.
De satsningsområden som beviljats och använts under 2013 är; märkestagning,
träningstävling för alla, öppet hus för alla. Redovisning har skett till ridsportförbundet.
Cafeteria
Klubbens cafeteria har i samband med tävlingar, samt ytterligare ett par tillfällen under året
haft försäljning av diverse cafévaror och enklare maträtter. Maritha Stenbaek och Gunnel
Frykenstam har varit ansvarig för cafeterian.
Sponsorer
Klubben har under året, och i olika former, sponsrats av Hästhoven, Ponny Pop, Färingsö
trä, Mälarö färg & tapet, Stockmos, Alvebäcks blommor, ICA Supermarket och Swegro.
Huvuddelen av sponsringen har avsett priser lotteri vid tävlingar. Aller media har sponsrat
klubben med 6000 kr under 2013.
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Försäkringar
Ridklubben har försäkringar tecknad för sina medlemmar. Vidare har klubben försäkringar
för klubbens byggnader.
Övriga intäkter
Klubben har, liksom tidigare år, fått bidrag från Bingoalliansen. För 2013 blev bidraget 6581
kronor. Nytt för året är SVEA spel, ett stöd till idrotten från Svenska spel. Det innebär att
varje gång någon spelar med Svenska Spels spelkort så samlar klubben poäng om spelaren
har knutit sitt spelkort till klubben. Svenska Spel fördelar ett antal poäng till den förening
eller idrottssektion valts. En gång per år sammanställs alla poäng. Den
förening/idrottssektion som valts får sin del av potten. Ju fler poäng föreningen fått, desto
större del av potten hamnar i klubbkassan. Klubben fick 2639 kr från Svenska spel under
2013.
Ridverksamheten
Ekerö Ridcenter AB som ägs och drivs av Hanna Jansson och Helena Ek har på uppdrag av
Mälaröarnas ridklubb genomfört ridskoleverksamheten under 2013. Ridskolan administrerar
ridavgifterna på uppdrag av ridklubben. Dessa uppdrag är beskrivna i det samverkansavtal
som ridklubben förnyade med ridskolan i början av året.
Ridskolan bedriver lektionsverksamhet där många av klubbens medlemmar deltar. Totalt
har 50 ridlektioner genomförts per vecka, alla veckans dagar. Ridlektionerna riktar sig både
till juniorer och seniorer och är både ordinarie ridlektioner och speciallektioner. Totalt har
mellan 8-10 ryttare deltagit per lektion beroende på typ av lektion. Uppföljning av
ridverksamheten har genomförts utifrån uppsatta mål. Ridskolan hyr ridhus, uteridbana
samt viss utrustning av klubben. Nyttjande av klubbens anläggning finns tecknat i avtal.
Utbildning
Klubben har under året arrangerat grönt kort utbildning. I samverkan med Ridskolan har en
clinic genomförts. Styrelsen har under hösten haft en workshop med SISU för att identifiera
styrkor och svagheter och framtida fokusområden inom utbildning för klubbens
medlemmar inför 2014.
Tävlingar
Tävlingssektionen har förstärkts under året. Klubben har en ledamot i styrelsen som är
tävlingsansvarig. Under året klubben arrangerat klubbtävlingar som arrangerats av seniora
tävlingsryttare. Tävlingarna har planerats i samverkan med ridskolan. En lokal ponnydressyr
har genomförts i samverkan med Kärsgatans Ridsällskap. En lokal hoppning ”Märkhoppet”
har genomförts i samarbete med Fris. Dessutom har vi genomfört en pay & jump, en pay &
ride samt träningstävlingar.
Säkerhet
Under 2013 har en grupp inom styrelsen arbetat med att identifiera skaderisker för personer
och att ta fram en handlingsplan samt utse ansvariga för genomförandet. Målet är att
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utgöra en god grund för att fortsätta förebygga skador och att, om en skada inträffar, kunna
verka för att minska skadeeffekten. Under innevarande verksamhetsår har en katastrofplan
tagits fram enligt riktlinjer från ridsportförbundets hemsida.
Ungdomssektionen MäRK-U
Under 2013 har vi haft en särskild utsedd ledamot i klubben för att stötta MÄRK-U.
Det finns åtta medlemmar i ungdomssektionen. Under året har ungdomssektionen
återkommande möten. Ungdomssektionen har en gästbok och utöver det har kontakt skett
via telefon, e-port och facebook.
Under hösten har två stora och väldigt lyckade aktiviteter genomförts i MÄRK-Us regi. En
spökkväll med 30 deltagare och luciashow med fullsatt läktare.

Aktiviteter:
Spökrundan gick av stapeln under hösten. Den inkluderade lättare matservering, fint pyntat
klubbhus, samt spännande spökrunda i skogen. Stort intresse, deltagande och positiv
respons från ridklubbens yngre deltagare. Spökrundan arrangerades av Märk-U med
stöttning från styrelse och föräldrar.
Luciashowen genomfördes söndagen 15 december i nära samarbete med ridskolan och med
stöttning från styrelsen. Den föregicks av ett antal planeringsmöten och affischering samt
sångträningstillfällen.
Anläggning
Klubben har en ansträngd ekonomi, vilket påverkat möjligheter till renoveringar av
anläggningen. En renovering och investeringsplan togs fram inför 2013 och följande har
åtgärdats under verksamhetsåret:
Utevolt
Vi har under 2013 tittat på att bygga ett fast domartorn vid utevolten men det har fallit på
grund av bygglovsbestämmelser. Med den bakgrunden planerar vi att bygga ett mobilt
domartorn på ett vangschassi. Vi har förberett och byggt en vägbank för att möjliggöra att
dra en mobil domarhytt till kortsidan av utevolten. Under 2013 samlade vi medlemmar in
500 kr som stöd för en domarhytt samt att vi har 50% rabatt från Föringsö Trä vid inköp av
material.
Parkering
Parkeringen har varit en viktig funktion vid arrangemang av lokala tävlingar. Vid klubbens
större tävlingar har vi även nyttjat parkeringen vid skidbacken.
Ridhus
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Under sommarbetet genomfördes ett byte av ridhusbotten. Den befintliga botten togs bort
och vi la in ett stenmjölslager som packades och ett lager finkornigt sand lades ut på
stenmjölsbotten. Klubben har en dokumentation över arbetet inför framtida åtgärder.
Vi har reparerat en rötskada i den högre gaveln på kortsidan av ridhuset.
Vi har gjort vissa kompletteringar av eldosor, samt bytt ut delar av ridbaneportar vid stora
ingången och bomförrådet, p.g.a. rötskador. Vi har besiktigat taket, och en åtgärdsplan
håller på att utarbetas efter denna. Ett omklädningsrum med förvaringsskåp för ridande har
iordningställts i ridhuset under domartornet.
Klubbhus
Under 2013 har vi genomfört följande åtgärder och underhåll i vårt klubbhus:.
I klubbhuset har synpunkter från brandbesiktning åtgärdats (nödutgångsskyltar,
öppningsbart galler på kontorsfönstret), diverse springor har tätats, ventilationsgaller satts
upp, för att komma tilrätta med musproblemet, takfoten har målats,

Underhåll
Under året har klubben genomfört flera städdagar. Städningen omfattade klubbhus, ridhus
samt ytorna utomhus kring byggnaderna. Vi har rensat och slängt en massa skräp för att
komma åt ytor till våra medlemmar, ett exempel är utrymmet under domartornet i ridhus
där vi har skåp. Vi har målat alla bommar vilket innebär att klubben har kompletta set av
hoppbommar.
Hemsidan
Klubbens hemsida fick en helt ny form när hästar och ponny var på sommarbete. Hemsidan
är till för alla medlemmar och alla som är intresserade av att följa vad som händer i vår
klubb. Nyheter och bilder publiceras kontinuerligt. Information och uppföljning av
aktiviteter, tävlingar och resultat som genomförs under året publiceras kontinuerligt. Efter
de större tävlingsarrangemangen har medlemmar och tävlingsdeltagare möjlighet att köpa
bilder. Hemsidan har en kalender för publicering av samtliga aktiviteter under året.
Klubben har en facebook sida som har fått hög aktivitet under året.
Media-aktiviteter
Klubben har använt Mälaröarnas Nyheter som marknadsföringskanal för tävlingar och
aktiviteter genom notiser. Märk-hoppet följdes upp på en halvsida i Mälaröarnas Nyheter
och likaså den lokala ponnydressyren. Vi blev också intervjuade med anledning av
kommunens initiativ till gemensam tävlingsanläggning för ridklubbar på Ekerö.
Övriga aktiviteter
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Klubben genomförde en bakluckeloppis september.

Övrigt styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat fram rollbeskrivningar för styrelsens
ansvarsområden. Styrelsen har också gjort en genomlysning av arbetsuppgifter, tidsåtgång
etc för en ökad insikt i styrelsearbetet gällande funktion och roll. Det är viktigt inför
kommande verksamhetsår att minska sårbarheten i styrelsearbetet och öka möjligheten att
täcka upp för varandra samt att gemensamt prioritera både strategiska åtgärder och
aktiviteter. Till grund för detta arbete är verksamhetsplanen 2013.
Uppföljning av mål 2013
Målet är att alla medlemmar ska vara delaktiga i ridklubbens verksamhet och därmed kunna
påverka föreningen. De ska få insikt i verksamheten och kunna bidra till verksamhetens
utveckling efter förmåga, intresse och kompetens. Styrelsens möten är därför öppna för alla
och tid och plats för mötena publiceras på hemsidan. Mötena genomförs regelbundet med
cirka ett möte per månad (inte under ridskolans sommaruppehåll). Nedan finns en kort
uppföljning av målen satta för 2013. Uppföljning har genomförts både med Ridskolan och i
styrelsen.
Verksamhetsmål 2013.















Uppdra åt ridskolan att genomföra ridskoleverksamhet av hög kvalitet åt
medlemmarna.
Bidra till att en hög säkerhet eftersträvas vid all verksamhet som genomförs både av
Ridklubben och Ridskolan.
Öka antalet medlemmar och ridande elever.
Följa upp att alla medlemmar betalar medlemsavgift.
Ökad delaktighet för alla medlemmar.
Förbättra och utveckla klubbens anläggning för att behålla och öka antalet
medlemmar och ridande elever.
Skapa möjligheter för utveckling av verksamheten med klubbens Ledstjärnor &
Värderingar som utgångspunkt.
Verka och ta ansvar för en ekonomi i balans.
Öka möjligheterna för yngre medlemmar att delta i programträningar, öka
möjligheten att tävla.
Genomföra utbildningar under verksamhetsåret för klubbens medlemmar.
Aktivt söka bidrag med syfte att subventionera träningar/tävlingar för i första hand
yngre medlemmar.
Aktivt söka bidrag för att kunna genomföra aktiviteter för klubbens medlemmar
som syftar till ökad gemenskap, delaktighet, glädje i Ridklubben tillsammans med
Ridskolan.
Genomföra olika aktiviteter med specialträning på olika nivåer i hoppning och
dressyr.
Genomföra klubbtävlingar i hoppning och dressyr.
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Genomföra minst en tävling på lokal nivå i hoppning eller dressyr.
Stödja MäRK-U vid aktiviteter
Aktivt söka sponsorer till Ridklubben.
Öka säkerheten inom Ridklubben och Ridskolan.
Aktivt arbeta med att skapa positiv publicitet för Ridklubben och Ridskolan.

Styrelsen vill avsluta med att tacka Ekerö Ridskola och alla medlemmar för allt
engagemang i klubbens arbete.
Ekerö 15 februari 2014.

Maria Sjölander

Hedvig Bruno

Anna Filipsson

Irene Myrin

Birgitta Almgren

Johan Winberg

Gunnel Frykstam

Anki Ericson

Maritha Stenbaek

Filippa Jennersjö

Liselotte Nilsson

Carina Sahl
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Marie Björnvad
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