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Styrelsen for Mälaraarnas Ridklubb lamnar foljande verksamhetsberáttelse for

2015.

Inledning
Mälarbarnas Ridklubb (MaRK) bildades 1968. MaRK ären ideell forening och pa uppdrag av
Mälaröarnas ridklubb driver Ekero ridskola ridskoleverksamhet far barn och ungdomar, och
vuxna. Klubben friar uppdragit till ridskolan att yenomfOra ridskoleverksamheten i klubbens
regi. Ridskolans uppdrag foljs upp av styrelsen avseende mâlen far verksamheten samt
genomforda ridlektioner.
Klubbens syfte är attframja verksamheten pa ridanlägqningen och skapa forutsattningar
for en bra utbildning och goda tränings- och tavlingsmOjligheter for medlemmarna.
Klubben fungerar sam samtalspartner mot kommun och stat, samt arbetar med praktiska
fragor som lokaler, person- och fastighetsforsakringar etc.
MaRK är ansluten till och har av Svenska RidsportfOrbundet godkanda stadgar.
Medlemskap i MaRK är obligatorisk for alla som rider pa anläggningen.

Verksamhetsidé
Klubben5 Verksamhetsidé & LedstjärnorlVärderingar
“Vi ska verka for att varje medlem, utifran sina egna forutsattningar, uppnär sina mäl oth
delmèl mom ridsport och hasthantering. God trivsel i en levande verksamhet leder till Okade
resurser och vidareutveckling mom hästsport”.
Klubbens Ledstjärnor & Värderingar
Engagemang, Utveckling, Kvalité, Ansvar, Respekt, Glädje, Delaktighet & Gemenskap.
MARK Styrelse 2015
Birgitta Almgren
Maria SjOlander
Anna Filipsson
Irene Myrin
Anki Ericson
Gunnel Frykenstam
Susan Piispanen
Cecilia Persson
Sofia Klingspor

Funktion
OrdfOrande
Vice ordfOrande, Utbildningsansvarig
KassOr
Sekreterare, Ansvarig for hemsidan
Ansvarig for medlemsregistret
Ansvarig for LOK-stod/Aktivitetskort
Caféansvarig
Sponsoransvarig, Anläggningsansvarig
StOdjer MaRK-U

Suppleanter
Anna-Maria E Alsand
Victor Mickelsson
Marie BjOrnvad
Carina SaN
Under èret har tva styrelsemedlemmar valt att lämna styrelsen.
Mark-U

Funktion

Julia Oijwall
Simone Forssell

OrdfOrande
vice ordforande, sekreterare
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Styrelsen her under âret heft tio (io) protokollfOrda sammantraden, utOver Arsmotet.
Styrelsen har därutOver handlagt arenden lOpande qenom telefonkontakter, e-post och
personliga kontakter.
Verksamheten är fordelad pa Huvudsektion, Ungdomssektion samt tävlinqskommittth.
Ungdomssektionen (MaRK-U) redovisar sin verksamhet detta dokument.
Styrelsen faststallde en Verksamhetsplan borjan av verksamhetsáret

2015.

Samverkan med Ekerö kommun
Under âret her klubben inte heft nâgra kontakter med kommunen. Ridskolan her sjalva
samverkat med kommunen i forsta hand kring anläggningen. Mâlet for ridskolan är att
utveckla active stable. Under âret her ridskolan genomfort forberedande âtyärder i framst
hagarna.
Medlemmar
Totalt her 433 medlemmar betalat medlemsavyift 2015. AIla medlemmar är inte ridande d
mOjlighet her funnits att betala familjeavgift och inkludera ävriga i familjen. Den 31/12 fanns
334 aktiva ryttare fran ridskolan samt ett 25-tel privatryttare i kiubben. Av de 334 aktiva
ryttarna her 3 st inte betalat medlemsavgift fOr 2015. Ryttare som ridit kortare tid, speciellt i
borjan av âret och sen slutat her i vissa fall inte betalt medlemsavgift. Medlemsregistret
skulle behOva uppdateras med ett flertal personnummer och aktuella mail-adresser for att
bli mer lattarbetat och statistiken fOrfinas.
Medlemsrapport far 2015 är inskickad till ridsportfOrbundet.
manliga medlemmar.
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Ekonomi
Ridklubbens intäkter ar medlemsavgifter, intakter fran tavlingar och café, bidrag till
särskilda aktiviteter for ungdomar genom exempelvis “idrouslyft”, sponsring, loflerier,
bingoalliansen samt statliga och kommunala bidrag (LOK-stOd) for aktiviteter scm inte är
rid lektioner.
Ridskolan betalar hyra for ridhuset, som ags av klubben. I samverkansavtalet mellan
ridskolan och kiubben fran 2014 bestamdes att ridskolans hyra ska uppgá till 20.000 kronor
per kvartal, vilket är en dubblering jämfOrt med tidigare. Syftet är att hyran ska täcka
klubbens kostnader for ränta och amoftering av lanet for ridhuset. Dock ska en avstämning
ske vid àrets slut. Om kostnaden for ränta och amortering blivit mindre an 8o.ooo kronor for
hela âret ken skillnaden användas antingen for aft amortera ytterligare pa lânet eller g
tillbaka till ridskolan for renovering och underhall av ridhuset. Under 2015 var räntan
extremt lag och kostnaderna far ränta och amortering blev bare 57.000 kronor. Aterstäende
23.000 gick darfortillbaka till ridskolan.
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Trots att klubben fran 2015 inte längre far LOK-stOd for ridlektionerna är ekonomin I balans.
De fOrlorade intäkterna fran LOK-stOd her ersetts ev hogre aktivitetsstOd fran idrottslyft,
hogre medlemsintakter, sponsring och hOgre hyre far ridhuset. Kiubben har gjort
dverenskomne investeringar i ridhuset och nagra särskilda kostnader for ridhuset beraknas
inte den närmaste framtiden. Dessutorn har klubben investerat domartorn oth
dressyrstaket, som är en fOrutsattning for ännu battre intakter fran tavlingar kommande r.
Resultetet for 2015 är ett underskott med 13.222 kronor.
Styrelsen foreslâr att resultatet OverfOrs i fly rakning.
Ekonomisk redogOrelse och budget for

2016

presenteras separet pa ärsmOtet.

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fOr 2015 her vent 250 kronor fOrjunior (0-21 ar)1 450 kronor for senior
(fran 22 âr) oth 650 kronor for familjemedlemskap. Arsmotet 2015 beslOt att hoja
medlemsavgifterna fran ar 2016 fOr juniorer, fran 250 till 300 kronor och att slope
familjeevgift. Orsaken till dette är dels fOrandrade regler for LOK-stOd. Fran att ha varit en
stor intäktskälla är LOK-stOdet näst intill forsumbart. Dels är det RidsportfOrbundets
obligatoriska medlemsforsakring fran 2015. Den blir dyrare an tidigare och beräknas pa
antalet medlemmar, med samma avgifr for alla oavsett cm det ärjuniorer, seniorer eller
fern i Ije med lemma r.
LOK-5töd

Mälaroarnas ridklubb her under 2015 erhâllit LDK-stOd fOr unydomars aktiviteter som inte
är ridlektioner, men intäkterne fran desse bun blygsamma i fOrhàllande till det sam galit for
LOK-stOd tidigare.
ldrottslyft
MälarOarnes ridklubb her sOkt och beviljats stOd i form ev idrottslyft fran Ridsportforbundet.
De satsningsomrâden som beviljats och envänts under 2015 an; traningstavling och träning
fOr ella, ledarskapsutbildning for ungdomar. Redovisning her skett till ridsportfOrbundet.
Videre her nepportering av Ovriga aktiviteter rapporterets till SISU.
Cafeteria

Klubbens cafeteria her i samband med tävlingar, samt ytterligere ett par tillfallen under aret
haft fOrsaljning av diverse cefévaror och enklare maträtter.
Sponsorer

Klubben her under âret, och i olika former, sponsrets ev, FäringsO trä, NordsjO, Alverbäcks
blommor, Stockholms hastbutik, Equiperformance, Onifleme och mfl. Huvuddelen av
sponsringen har avsett prisen lotteri vid tavlingar. En sponsring her avsett domarhuset.
FOrsäkringar
Ridklubben har fOrsakringar tecknad for sine medlemmar. Vidare her klubben fOrsakringar
for klubbens byggnader.
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Ridverksamheten
Ridskolan som ägs och drivs av Hanna Jansson och Helena Hjälmbrink bar genomfort
ridskoleverksamheten under 2015.
Ridskolan bedriver Iektionsverksamhet där mánga av klubbens medlemmar deltar. Totalt
har 50 ridlektioner genomforts per vecka, alla veckans dagar. Ridlektionerna riktar sig bde
till juniorer och seniorer och är bade ordinarie ridlektioner och speciallektioner. Totalt bar
mellan 8-io ryttare deltagit per Iektion beroende pa typ av lektion. Uppfoljning av
ridverksamheten har genornforts utifrán uppsatta mâl. Ridskolan hyr ridhus, uteridbana
samt viss utrustning av kiubben. Nyttjande av klubbens anlaggning finns tecknat i avtal.

Utbildning 2015
Klubben har under âret arrangerat utbildning i forsta hjalpen. Vidare har klubben en stark
ungdomsverksamhet. Klubben bar finansierat fern ungdomar som deltagit i
ungdomsledarutbildningar, vilka via stOd fran idrottslyftet.
En extra riktad tavlingstraning med teori och programträning har genomförts.
Under hOsten har utbildning till ridforaldrar genomforts vid 4 tillfallen.
Tävlingar

2015

Ponnycupen
Kiubben har under âret deltagit med lag i Ponnycupen dressyr och hoppning. Under Cup
äret 2014/2015 placerade sig bada lagen pa en tredje plats i sina grupper. Cup-âret
2015/2016 pagar.
Stockholmscupen
Klubben bar under âret deltagit med ett lag i Stockholmscupen I dressyr. Under cup-âret
2014/2015 placerade sig laget pa andra plats i sin grupp. Cup-âret 2015/2016 pagar.
Träningstävlingar
Traningstavlingar I dressyr och hoppning bar under 2015 arrangerats av Ekero Ridskola.
Aktiviteterna har arrangerats i samband med ridlager som forlagts under skolloven.
AMa juniorers starter bar subventionerats av kiubben via Idrottslyftet.
Klubbmästerskap
Klubbmästerskap har arrangerats I sväl dressyr som hoppning. Varfe masterskap bestàr
av tvâ omgângar, en orngâng I varje disciplin har genomfOrts per termin.
Pay and Jump/Pay and Ride
Vi har under vâren arrangerat en Pay and Jump.
Lokal oth Regional tävling
Sista helgen I maf arrangerade klubben wa dagars tavlingar I hoppning for sâväl häst som
ponny. Under arrangemanget var mânga av kiubbens medlemmar engagerade sam
funktionarertillsammans med samarbetsklubbarna.
Under ponnytavlingen arrangerade vi dels Lektionsponnymästerskapen, där ekipage fran
Stockholms Ridskolor var representerade, samt finalen i Allsvenskan Division I.
Vi samarrangerar med Färingsö Ridsällskap och MälarO Sportryttare.

/

7
Dessa tavlingar är välbesOkta av ekipage fran hela Stockholms Lan.
Alia tavlingarforutom träningstävlingar administreras via Täviingsdatabasen, som
forenklar framfOr alit ekonomi, anmalningar och start/resuftatlistor.
Säkerhet
Kiubben har en katastrofplan eniigt riktlinjer fran Svenska RidsportfOrbundet. Under 2015
liar fortsatt fokus vent säkerhet for sâväl häst, ryttare och publik.
Ungdomssektionen MaRK-U
Under 2015 har vi haft en sarskild utsedd ledamot i klubben for att stOtta MARK-U.
Under âret bar ungdomssektionen heft totait fern () protokoliforda mOten utbver
Arsmotet. DärutOver har ärenden löpande avhandlats genom teiefonkontakter,
arbetsgrupper, via e-post och personliga kontakter.
Under âr 2015 her Mark-U drivit ett antal projekt och aktiviteter. I syfte aft aka
kommunikationen med medlemmar her tva olika instagramkonton skapats där lbpande
information laggs ut.
Det har initierats en bildtävling I form av mânadens bild. Skapis her rensats och schema
kring städning her tillsammans med nidskolan styrts upp. Skotarutbildning for nya skOtare
her genomforts. Lopande skOtarmOten for de som är skbtare pa en ponny har genomförts.
En mycket uppskattad tartbakartavling gick av stapein i maj och de fina târtor som
tiliverkades sâldes pa cafét under de lokala hopptävilngarna dagen efter. En arbetsgrupp
som ska p11Th upp Klubbis har kommit igâng med sitt arbete som kommer att fortsätta och
färdigstallas under varen 2016.
Spökkvällen, som var mycket lyckad anordnades under hasten med ett stort antal ndjda
(och rádda) deltagare. Huvudansvar for Lucieshowen sam blev mycket lyckad med ett
rekordstortdeltagande i lucietâget.
Anläggning
Kiubben anlitade en besiktningsman sam besiktade kiubbens ridhus med att syfte attta
tram en renoveringsplan for ridhuset. Kiubben beslot att genomfora samtliga renoveringar
enligt besiktningsprotokollet. Klubben har bytt fönster november 2014. Ridhusets fiaktar,
genomgâng av tak, rännor och stuprör her renoveres ev NystrOms plat och smide. Alla
besiktningsanmärkningar är nu slutforda.
Utevolt
Domarhytten har färdigställts under2ol5. Invigning skedde vid den lokala hopptävhngen i
juni. Staketet bedömdes ej vera i behov av oijning detta âr1 verför det planeras 2016.
Befintligt bevattningssystem har fungerat tiillfredstäliande. Arbete med belysning har
päborjats.
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Parkering
Parkeringen har varit en viktig funktion vid arrangemang av lokala tävlingar. Vid den
lakala/regionala tavlingen var det stora problem att fà plats. Hagar fick Oppnas far bde
parkering och framridning.
Klubbhus
Klubbhuset är till for medlemmarna. Klubbhuset bar varit Oppet när klubben genomfor
klubbtavlingar, lokala tävlingar, pay & jump, pay & ride samt under by dock ej under
sommaren. Under 2015 har varmvattenberedaren bytts Ut
grund dv att den gick sander.
Delar av det sviktande golvet har âtgärdats, men en del kvarstär. Taket har inte kunnat
tgärdas detta gr, men i nuläget finns inget läckage.
Underhâll
Under ret bar klubben genomfort flera staddagar. Stadningen omfattade klubbhus, ridhus
samt ytorna utombus kring byggnaderna.
Hemsidanlkommunikation
Hemsidan är kubbens fOnster till medlemmarna och for aMa som är intresserade av att fOIja
vad scm hander i vr 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 tävlingsdeltagare
mOjlighet att kopa bilder. Hemsidan har en kalender for publicering av samtliga aktiviteter
under äret.
Klubben bar en facebook sida scm bar haft hag aktivitet under âret genom aktiva
styrelseledamöter som hller klubbens facebook levande. Facebook bar utvecklats till en
stark kanal alt informera om aktuella handelser, tavlingsresultat, Mark-U arrangemang och
vänia frivilliga till klubbens dagsverke m.m. Det är ett hOgt engagemang pa Facebook scm
är viktigt far klubben. Vidare har Mark U har startat en blogy under âret.
Media-aktiviteter
Klubben bar anvant MalarOarnas Nyheter som marknadsfOringskanal for tavlingar och
aktiviteter genom notiser. Märk-hoppet och den lokala dressyren fOljdes upp i MälarOarnas
Nyheter. Den regnrika bilden fran tävlingen fanns även med i tidningens ‘ârets
sporthandelser’.
Utveckling avverksamheten
Kiubben bar forsakt starta engagemang genom “volontarer”, medlemmar scm hjälper till
vid olika projekt. Det finns ett stort intresse bland medlemmarna att hjalpa till, men manga
anser att styrelseuppdragen kräver for stort âtagande.
Cenom att sprida information om MaRKs aktiviteter till medlemmarna har fler medlemmar
varit engagerade. For att starka kommunikationen till medlemmarna har ett Nyhetsbrevet
skickats ut till medlemmarna 3 ggr per under verksamhetsâret.
Klubben bar engagerat en ny leverantor av klubbkläder.
Kiubben bar investerat i tavlingsschabrak med klubbens logga.
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Ett nytt dressyrstaket I plast har kOpts in.
Ett domarhus vid utevolten har fardigstallts med ideella krafter och sponsrade medel.
MâI 2015

Mâlet är att alla medlemmar ska vara delaktiga I ridklubbens verksamhet och därmed kunna
pverka fareningen. De ska M insikt i verksamheten och kunna bidra till verksamhetens
utveckling efterfOrmâga, intresse och kompetens. Styrelsens mOten är darfor Oppna for alla
ach tid och plats for mOtena publiceras pa hemsidan. MOtena genomfors regelbundet med
cirka ett mOte per mânad (inte under ridskolans sommaruppehàll). Nedan finns en kart
uppfoljning av mâlen satta fOr 2015. UppfOljning har genomfOrts lopande bade med
Ridskolan oth I styrelsen. Aktiviteter som stbdjer malen rapporteras I
verksamhetsberattelsen under respektive omräde.
Verksamhetsmäl 2015
• Uppdra at ridskolan att genomfOra ridskoleverksamhet av hOg kvalitet for
medlemmarna.
• Bidra till att en hog säkerhet efterstravas vid all verksamhet sam genomfOrs av bade
ridklubben och ridskolan.
• FOlja upp aft alla medlemmar betalar sin medlemsavgift.
• Verka far Okad delaktighet for alla medlemmar i klubbens arrangemang.
• FOrbättra och utveckla klubbens anläggning.
• Skapa mOjligheter for att utveckla verksamheten med klubbens ledstjärnor &
värderingar som utgângspunkt.
• Ta ansvar far klubbens ekonomi.
• Oka mOjligheterna far yngre medlemmar aft delta i programträningar.
• GenomfOra utbildningar far klubbens medlemmar.
• Aktivt soka bidrag med syfte att subventionera traningarltavlingar i fOrsta hand far
yngre medlemmar.
• Aktivt sOka bidrag far aft kunna genomfOra aktiviteter for klubbens medlemmar
sam syftar till okad gemenskap, delaktighet och gladje klubben tillsammans med
ridskolan.
• StOdja olika aktiviteter med specialtraning pa olika nivâer i hoppning och dressyr.
• Arrangera klubbtavlingar I hoppning och dressyr.
• Arrangera minst en tävling pa lokal nivà i hoppning eller dressyr.
• StOdja MaRKs ungdomssektion, MaRK-U, vid aktiviteter.
• Aktivt soka sponsorer till klubben.
• Arbeta med sakerhetsfragor mom klubben och ridskolan.
• Aktivt arbeta med aft skapa positiv publicitet for klubben och ridskolan.
• Genomfora dagsverken for att underhâlla klubbens anlagyning och darmed aka
trivseln for klubbens medlemmar.
• Färdigstafla domartornet vid utevolten.
• Oka mOjligheten far privatryttarnas engagemang och delaktighet i klubben.
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Styrelsen viii avsiuta med att tacka Ekero Ridskoia och aila mediemmar for alit
engagemang kiubbens arbete.
Birgitta Almgren
Maria SjOlander
Anna Fiiipsson

—

Irene Myri
Anki Ericson
Gunnel Frykenstam
Susan Piispanen
Cecilia Persson
Sofia KIingsp
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