VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
SIGGESTA RYTTARE
Målet för verksamheten
Det övergripande målet för verksamheten har varit
Att
Att
Att
Att

främja och utveckla ridningen
öka föräldrar-engagemanget inom ridklubben
skapa en ekonomisk hållbar strategi
göra ridskolan och klubbens verksamhet mer synlig
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Valberedning:

Anna Söby (sammankallande) ledamöter Carina Öhlin och
Sofie Jonsson

Webbansvarig:
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Medlemsantal
Medlemsantalet i föreningen är 310 medlemmar.
Medlemsfördelning:
Totalt per 31 dec 2020: 310 (281*)
Seniorer: Kvinnor 82 (81), Män 5 (4*)
Juniorer: Flickor 215 (189), Pojkar 8 (7*)
*) Siffror inom parantes avser år 2019

Årsmöte
Årsmötet 2020 ägde rum den 16 februari, kl 12.30.

Styrelsen
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten, varav ett större arbetsmöte. Vid mötena
har bl.a. samarbete med ridskolan, arbete runt kommunala och statliga bidrag samt
löpande ärenden kring tävlingar och andra evenemang diskuterats.
Aktiviteter
Med anledning av pågående covid-19 pandemi har klubben tyvärr fått ställa in en rad
olika evenemang, däribland inbjudningstävlingar och klubbtävlingar. USEKs populära
Halloween övernattning, kunde dock i smittsäkert anpassat format genomföras som
aktivitet utan övernattning.
Innan pandemin slog till hann klubben genomföra en clinic med Nicole Magaliff, där
ridskolans instruktörer red ridskolans hästar. När restriktionerna har tillåtit det har vi
dessutom arrangerat KM i dressyr och Siggestaritten (dressyr) dock utan publik och
utan servering. I början på höstterminen anordnade klubben städdag.
Styrelsen deltog på Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte, samt flera andra
möten och aktiviteter arrangerat av Stockholms Läns Ridsportförbund.
Utbildningar
Ingen utbildningar har genomförts i år.
Tävlingsverksamhet
Ponnycuppen drog igång under 2020 med Amanda Eriksson som ledare, och hann
genomföra två tillfällen, men man fick tyvärr ställa in övriga pga pandemi
restriktionerna.
Tävlingskommitté:
Under 2020 har tävlingskommitten under ledning av Amanda Eriksson och Katarina
Crona fått pausa det mesta av sin verksamhet pga pandemin, men har haft möjlighet
att genomföra några få klubbtävlingar i dressyr i anpassat form utan publik och
servering. Tävlingskommitten och klubbens mål är at fortsatt driva en välfungerande
tävlingsverksamhet.
Under 2020 har klubben arrangerat följande tävlingar:
6/6 Siggestaritten
20/9 KM dressyr
Ungdomssektionen (USEK)
USEK har under 2020 anordnat en mycket uppskattat Halloween aktivitet som tyvärr i
år blev utan övernattning och covid-19 anpassad med lekar, spökvandring samt
utdelning av godispåsar.
USEK har också under 2020 haft möjlihet till mentorskap från huvudstyrelsen.
Anläggningen/tillgångar
Klubben har under 2020 inte genomfört några aktiviteter gällande anläggningen
utöver en städdag eller gjort några inköp av utrustning.
Ekonomi
Ekonomin har givitvis påverkats både positivt och negativt av pandemin i och med
minskade utgifter till aktiviteter, men också minskade inkomster vid inställda tävlingar.

Slutord
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack för det gångna året till alla våra medlemmar
och andra som på olika sätt bistått oss i vårt arbete med föreningen.
Vi ser med stor glädje fram emot 2021 års aktiviteter, gemenskap och utveckling som
vi alla skapar tillsammans.
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