VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
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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Medlemsantal
Styrelsen gläds åt att medlemsantalet i föreningen har ökat från 216 till 248
medlemmar på ett år.
Medlemsfördelning:
Totalt per 31 dec 2016: 248 (216*)
Seniorer: Kvinnor 74 (60), Män 2 (3)
Juniorer: Flickor 166 (144), Pojkar 6 (9)
Dessutom 3 (6) stödjande medlemmar
*) Siffror inom parantes avser år 2015
Årsmöte
Årsmötet 2016 ägde rum den 21 februari, kl 12.30, med förtäring.

Styrelsen
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten, varav ett större arbetsmöte. Vid mötena
har bl.a löpande ärenden kring tävlingar och andra evenemang diskuterats. Arbetat
med att ta fram ett nytt nyttjanderättsavtal med Ridskolan Stall Siggesta AB, förslag
till nya stadgar och utveckling av samverkan med Ridskolan.
Styrelsen har arbetat för att få flera av Ridskolans kunder att betala medlemsavgift
och därmed vara försäkrade. Arbetet fortsätter med målet att få 100% betalande
medlemmar.
Styrelsen har även framarbetat och lämnat in en motion till Ridsportförbundet om
LOK-stöd.
Dessutom har Styrelsen börjat bereda ett sponsringsprogram med syfte att få in
bidrag till förmån för utveckling av ridhus och ridbana.
Styrelsen har även fått löpande information från Anne Sjöholm, om vad som händer
på Ridskolan.
Aktiviteter
Utöver interna tävlingar i hoppning och dressyr, Siggestaritten och Luciashow har
klubben anordnat städdag och röjt ridvägar vid två olika tillfällen under våren.
Klubben har även samverkat vid hopptävlingar anordnade av Värmdö Ridskola,
Evlinge 10-11 september, där ett stort antal engagerade SIR medlemmar ställde upp
som funktionärer.
Utbildningar
Under året har styrelsen betalat och skickat följande ledamöter på utbildning:
Ungdomsledarkurs (ULK)
Under våren har vi låtit två av våra tre USEKs styrelseledamöter (Sofia Pöldma och
Wilma Erlandsson) delta i en Ungdomsledarkurs om 3x2 dagar (internat) på Lillsved,
Värmdö, annordnad av Stockholms Ridsportsförbund.
IdrottOnline
I maj anordnaden Stockholms Idrottsförbund en kurs i IdrottOnline. Från styrelsen
deltog Ane Mette Hermansen och Lena Sippel.
Kurs i Grönt kort (krav för alla tävlande från inbjudningstävling och uppåt) På
initiativ av nya tävlingskommittén genom Carina Öhlin anordnades under hösten kurs
i Grönt kort som hölls vid tre tillfällen. Detta innebär nu att Siggesta Ryttare har 14
nya innehavare av Grönt kort. Kostnad för denna kurs finansierades av respektiva
deltagare och inte av klubben.
Tävlingsverksamhet
Under våren har SiR haft ett Dressyrlag i Division III Allsvenskan.
I Laget har ingått (i bokstavsordning).

Bell`s Hera (Hera)
Langtoftegård Ludendu (Ludde)
Munsboro Jimmy B (Jimmy)
Tabasco (Bamse)
Well Done (Wellis)

Emma Johansson
Therese Björnfot
Emma Johansson
Elin Lundgren
Amanda Eriksson

Under andra omgången gjorde laget en fantastisk ritt och slutade som etta, detta
räckte dock inte och laget blev slaget på mållinjen för en tredje och sista omgång.

Hera o Emma, Bamse o Elin samt Therese (Ludde stod fint i transporten och ville inte
gå ut).
Under 2016 har klubben arrangerat följande interna tävlingar:
6/1
Klubbtävling, Hopp
4/4
Påskdressyr
5/5
KM Hopp
6/6
KM Dressyr, samt
5/11
Siggestaritten.
Därutöver har klubben varit medarrangör vid hopptävlingar anordnade av Värmdö
Ridskola, Evlinge 10-11 september, för att kunna behålla Siggesta Ryttare som
tävlingsklubb.
Klubben har inte haft inbjudningstävlingar under 2016, men en ny tävlingskommitté
har under 2016 tillsatts med Amanda Eriksson som ordförande. Denna kommer
under kommande år arrangera inbjudningstävlingar i klubbens regi.

Ungdomssektionen (USEK)
USEK har under 2016 anordnat flera mycket uppskattade aktiviteter.
5/3 Övernattning
29/5 Käpphästhoppning
Anläggningen/tillgånger
Föreningen har delbetalad underlag till ridhuset och utebanan.
Renoverad ljudanläggning i ridhuset och utanför ridhuset.
Fixat, målat omklädningsrummet i stallet.
Köpt ”ny” begagnat spis till cafeterian.
Köpt nya hjälmar och säkerhetsvästar enligt nya reglar för certifiering av hjälmar och
säkerhetsvästar till Ridskoleverksamheten.
Ekonomi
Enligt separat underlag slutade SIR:s resultat för 2016 på 13.120 kronor kr.
Under 2016 har inga statliga bidrag betalats ut, enbart kommunala (se informationen
om Styrelsens motion angående det så kallade LOK-bidraget till Stockholms
Ridsportsförbund..
Emellertid har SIR kunnat hantera sina kostnader med intäkter från medlemsavgifter
och bidrag från kommunen, detta tillsammans med beslutet att inte längre ge Stall
Siggesta några direkta subventionera till ridskoleavgifterna. Det nya, mer överskådliga Samverkans och Nyttjandrättsavtalet mellan SIR och Stall Siggesta AB, som
undertecknades i slutet av december 2016 och gäller från 1 januari 2017, kommer
framledes att bidra till att klubben har ett större grepp över sina kostnaderna
gentemot Stall Siggesta AB.
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 2017 års aktiviteter, gemenskap och utveckling som
vi alla tillsammans skapar.
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