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Styrelsen for MalarOarnas Ridklubb lamnar fOljande verksamhetsberattelse fOr 2014.

Inledning
MälarOarnas Ridklubb (MaRK) bildades 1968. MaRK ar en 1dec11 forening och pa uppdrag av
MalarOarnas ridklubb driver Ekero ridskola ridskoleverksamhet for barn och ungdomar, och
vuxna. Klubben har uppdragit till ridskolan EkerO Ridcenter att genomfOra
ridskolcverksamheten I kiubbens regi. Ridskolans uppdrag fOljs upp av styrelsen avseende
mâlen for verksamheten samt genomfOrda ridlektioner.
Klubbens syfte är att främja verksamheten pa ridanläggningen och skapa fOrutsättningar
for en bra utbildning och goda tränings- och tävlingsmojligheter fOr medlemmarna.
Kiubben fungerar som samtalspartner mot kommun och stat, samt arbetar med praktiska
frágor som lokaler, person- och fastighetsfOrsakringar etc.
MaRK är ansluten till och har av Svcnska Ridsportforbundet godkanda stadgar.
Medlemskap I MaRK är obligatorisk for alla som rider pa anlaggningen.
Verksamhetsidd
Kiubbens Verksamhetsidé & LedstjärnorNärderingar
“Vi ska verka for att varje medlem, utifrân sina egna fOrutsattningar, uppnár sina mál och
delmâl mom ridsport och hasthantering. God trivsel i en levande verksamhet leder till
Okade resurser och vidareutveckling mom hastsport”.
Kiubbens Ledstjärnor & Värderingar
Engagemang, Utveckling, Kvalité, Ansvar, Respekt, GIädje, Delaktighct & Gemenskap.

MARK Styrelse 2014
Namn
Maria Sjolander
Hedvig Bruno
Anna Filipsson
Irene Myrin
Birgitta Almgren
Johan Winberg
Gunnel Frykenstam
Anki Eriksson
Susanne Perneby
Sofia Fred
Liselotte Nilsson
Cecilia Persson

Funktion
Ordforande
Vice ordforande/tavlingsansvarig/Tako
KassOr
Sekreterare, Ansvarig for hemsidan
Ansvarig for medlemsregistretJako
Anlaggnings & Sakerhetsansvarig
LOK stod ansvarig
Medlemsregistret/sakerhet stodfunktion
Café
Café
Utbildning
Sponsoransvarig & MARK-U stOdfunktion

Marie BjOrnvad
Filippa JennersjO

Suppleant
MARK-U stOdfunktion
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Med lemmar
Totalt har 473 ryttare har betalt medlemsavgift 2014, Den 31/12 fanns 365 aktiva ryttare.
Detta ger en omsättning pa 23% av ryttare. Av de 365 aktiva ryttarna har 6 st (2%) ej betalt
medlemsavgift for 2014. Dock har ryttare ridit under âret och slutat, men ej betalt
medlemsavgift. For att andra detta kravs tidigare utskick fran i mars av pâminnelser.
Medlemsrapport fOr 2014 är inskickad till ridsportfOrbundet.

Kvinna
Man

0-6 Ar
0
0

7-12 Ar
126
7

21-40 Ar
59
5

13-20 är
117
3

41 —Ar
132
24

Totalt
434
39

Ekonomi
Ridklubbens intäkter bar utOver medlemsavgifter bestátt av intakter fran tavlingar,
cafeteria, sponsring, lotterier, Bingoalliansen, samt medel fran statliga och kommunala
bidrag (LOK).
Under fOrsta halvâret administrerades ridavgifterna av ridskolan pa uppdrag av klubben.
Klubben har ersatt ridskolan for administrationen. FrAn andra halvAret har ridskolan tagit
Over ridavgifterna I egen regi (se nedan under LOK-stOd).

Lqo

Resultatet fOr 2014 är ett Overskott med knappt
kronor. Kostnaden for nya fOnster
till ridhuset pA 57.000 kronor hartagits upp sothen investering med avskrivning pA tio Ar.
Styrelsen fOreslAr att resultatet OverfOrs i fly räkning.
Ekonomisk redogOrelse och budget for 2015 presenteras separat pA ArsmOtet
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften for 2014 har varit 250 kronor fOrjunior (0-21 Ar), 350 kronor far senior
(frAn 22 Ar) och 550 kronor fOr familjemedlemskap. Arsmotet 2014 beslOt aff hOja
medlemsavgifterna frAn Ar 2015 fOr seniorer, frAn 350 till 450 kronor och for familj frAn 550
till 650 kronor.
Nu foreslAr styrelsen ArsmOtet att ytterligare fOrandra medlemsavgifterna frAn 2016.
Forslaget är att hOja medlemsavgiften for juniorer frAn 250 till 300 kronor och att slopa
familjemedlemskap. Orsaken till detta är dels fOrandrade regler for LOK-stOd. FrAn att ha
varit en stor intäktskälla blir LOK-stOdet näst intill fOrsumbart. Dels är det
RidsporffOrbundets obligatoriska medlemsfOrsakring frAn 2015. Den blir dyrare an tidigare
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Ridskolan bedriver lektionsverksamhet där mânga av klubbens medlemmar deltar. Totalt
har 50 ridlektioner genomforts per vecka, alla veckans dagar. Ridlektionerna riktar sig bade
till juniorer och seniorer och är bade ordinarie ridlektioner och speciallektioner. Totalt har
mellan 8-10 ryttare deltagit per lektion beroende pa typ av lektion. Uppfoljning av
ridverksamheten har genomforts utifrân uppsatta mâl. Ridskolan hyr ridhus, uteridbana
samt viss utrustning av klubben. Nyttjande av klubbens anlaggning finns tecknat I avtal.

Utbildning 2014

Klubben har under àret arrangerat grönt kort utbildning.

Tävlingar 2014
Ponnycup

Under 2014 har klubben deltagit med ett lag i dressyr 2013/2014 och ett lag i hoppning
hasten 2014.
Stockholmscup

Under 2014 har kiubben deltagit med ett lag i dressyr 2013/2014
Träningstävlingar
Totalt har 4 träningstävlingar I hoppning och 4 traningstavlingar i dressyr arrangerats av
ridskolan. Aktiviteterna arrangeras I samband med traningslager som forlaggs vid skollov.
Allajuniorers starter har subventionerats av klubben via idrottslyftet.
Pay and Jump

En pay and jump arrangerades under vâren. Totalt 46 starter.
KMhoppning

KM hoppning har genomfOrts med tvá deltävlingar. Totalt 69 starter.
KM dressyr

KM dressyr har genomforts med tvá deltävlingar. Totalt 54 starter.
Lokal tavling dressyr

Under váren arrangerades lokal tävling dressyr for ponny och häst. Totalt antal starter
29+40.
Lokal tdviing hoppning

Under vâren arrangerades lokal tavling hoppning far ponny och häst. Totalt antal starter
33+73.
Samarrangemang

Tvâ lokala tävlingar har samarrangerats med FRIS och Karsgatans ridsallskap.
Under 2014 har alla tävlingar utom traningstavlingar administrerats via tavlingsdatabasen.
Detta har fOrenklat administrationen i synnerhet vad avser startavgifter.
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enligt besiktningsprotokollet. Klubben har byttfonster november 2014. Ridhusets flaktar,
genomgâng av tak, rännor och stuprOr ska renoveras av Nysträms plât och smide.

Utevolt

Vi har fâtt bygglov av Ekerö kommun att uppfara en domarhytt vid utevolten.
Domarhytten ska fardigställas till var 2015. Vi har under verksamhetsâret oljat overliggaren
pa utevolten.

Parkering
Parkeringen bar varit en viktig funktion vid arrangemang av lokala tavlingar.
Klubbhus
Klubbhuset är till for medlemmarna. Klubbhuset har varit öppet när klubben genomfOr
klubbtävlingar, lokala tavlingar, pay &jump, pay & ride samt under by dock ej under
som ma ren.

Underháll
Under àret har klubben genomfort fiera staddagar. Stadningen omfattade kbubbhus,
ridhus samt ytorna utomhus kring byggnaderna. Vi har rensat duschutrymmet i
klubbhuset for ett fungerande duschutrymmet far klubbens medlemmar.
Hemsidan
Hemsidan är kubbens fonster till medlemmarna och for alla som är intresserade av att fObja
vad som hander i var klubb. Nyheter och bilder publiceras kontinuerligt. Information och
uppfoljning av aktiviteter, tavlingar och resultat som genomfOrs under âret publiceras
kontinuerligt. Efter de stOrre tävlingsarrangemangen bar medlemmar och
tavlingsdeltagare mojlighet att kOpa bilder. Hemsidan har en kalender for publicering av
samtliga aktiviteter under âret.
Klubben har en facebook sida som har fátt hog aktivitet under àret genom aktiva
styrelseledamater som haIler klubbens facebook levande.
Media-aktiviteter
Klubben bar använt MälarOarnas Nyheter som marknadsfOringskanal for tävlingar och
aktiviteter genom notiser. Märk-hoppet och den lokala dressyren fOljdes upp i
MälarOarnas Nyheter. lnfOr den stora lokala hopptävlingen intervjuade tvã ledamOter i
radio viking EkerOs bokala radiostation som direktsänder varje fredag kI 7-9
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Styrelsen viii avsiuta med att tacka Ekero Ridskola och aiia mediemmar for alit
engagemang I kiubbens arbete.
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Birgitta Aimgren
Johan Winberg
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Anki Eriksson
Susanne Perneby
Sofia Fred
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