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Verksamhetsberättelse 2020
Eriksmåla Ridklubb
Detta år med Covid-19 har, som hos oss alla, inte varit ett helt vanligt år hos Eriksmåla
ridklubb. Mycket kraft har lagts på att få verksamheten säker och trygg ur ett
smittsäkerhetsperspektiv och glädjande nog har det fungerat väl. Alla har fått bidra
genom att ta till sig och följa anläggningens nya (tillfälliga!) regler.
Ridskolan
Vi fortsätter att växa och har haft 37 olika ridgrupper. Vid 5671 tillfällen har en ungdom på 7 till 25 år
deltagit i en aktivetet hos oss var under år 2020. (Under 2015 var det 4473 tillfällen.)
Föreningen äger 20 hästar och det har stått 10 inhyrda privatägda hästar i stallarna.
Allt fler väljer att komplettera den ordinarie ridlektionen med privatlektion. Detta är något som har
fått ett rejält uppsving och mynnade i att personalen internt tävlat om hur många extra lektioner de
hållit. Vinnare av samtliga deltävlingar blev bästa Gunilla, mycket imponerande!

” Vi har fått göra om verksamheten lite men är ändå så
himla glada över att vi har fått vara igång!”
Vi är väldigt stolta över att ha duktiga hästar och ryttare som har deltagit i DM med gott resultat.
Under sommaren var det populärt med turridning och det fortsatte att komma besökare för att
komma ut på tur under hösten även om det blev färre i takt med kallare väder och mindre dagsljus.
Louisa och Tashja arbetade hela julhelgen med att erbjuda riktigt gammeldags tur med häst och vagn.
Jättemysigt!
Voltigeträningarna kom igång på riktigt och ett studiebesök hos en annan voltigeklubb blev av.
Personal har varit: Jeanette, Gunilla, Chricka, Louisa, Jenny
Timanställda: Filippa Kindeland, Emilia Willysson
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Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av orförande Malin Ericson och ledamöterna Ann-Sofie Nylander, Sara
Klevtun, Monica Björnlund, Heidi Englén, Carina Wilhelmsson och suppleant Sonny Kjellander.
Det har varit ett år då många aktiviteter har fått läggas på is på grund av pandemin. Styrelsen har trots
det försökt blicka framåt och förbereda för när vi åter igen kan öppna upp för fler aktiviteter. Följande
kan redovisas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Under året har tio styrelsemöten och ett årsmöte hållits.
Året började med att styrelsen uppdaterade och reviderade den operativa planen och klubbens
lång- och kortsiktiga mål.
Arbetsdagar under vår och sommar hölls för att hålla anläggningen i gott skick.
Ett arbete för att kunna använda oss av Alberts hus i framtiden har startat.
Styrelsen har påbörjat arbetet mot att få en yrkeshögskoleutbildning till Erikemåla ridklubb
Tänk att kunna utbilda sina egna SRL1 instruktörer!
Som marknadsföring har styrelsen gått ut till flera grupper inom vård och omsorg. Ett besök
med grupp av äldre var inbokat men fick ställas in på grund av nya restriktioner.
Arbetet med att knyta nya sponsorer till klubben har fortsatt.
En satsning har gjorts för att få fler att handla genom Sponsorhuset.
Styrelsen har knutit klubben till Gräsroten genom Svenska spel.
Kontakt är tagen med hälsocentralen och ett arbete påbörjades att knyta klubben till att det
ska bli möjligt att få ut ridning som fysisk aktivitet på recept.
Ridklubben beviljades bidrag för förlorade inkomster av Sparbanken Eken med Ekenhjärtat.
Styrelsen i stallet fick flytta ut under ett partytält vid ridhuset men det fungerade bra även i år
och var uppskattat.
En enkätundersökning bland medlemmarna och medföljare gjordes i samband med Styrelsen i
stallet. Styrelsen tackar för alla fina svar som lämnades och de har vänt och vridit på budskapen
som hjälpt styrelsen framåt i kvalitétsarbetet.
En gemensam mall för hur vi vill att sektionerna ska fungera och vilka förväntningar vi har på
dem är framtagen.
Försäljning av Newbody, Ravelli och Spicydream har genomförts.
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Ungdomssektionen
Ungdomssektionens styrelse har under 2020 bestått av ordförande Moa Svensson och ledamöterna
Klara Fransson, Wilma Fransson, Emilia Willysson, Wilma Borg, Felicia Carlsson och Veronika Jansson.
Ungdomssektionen har haft svårt att kunna genomföra aktiviteter under året på Covid-19 men trots
det har de lyckats med en hel del:
•
•
•
•
•
•

•

fortsatt att ta hand om insamlade flaskor och burkar genom PantaMera.
deltagit vid DUS-galan på Teleborgs slott i Växjö där distriktets ungdomssektion skapade en
mötesplats för ungdomssektioner med god mat, tävlingar och prisutdelningar.
deltagit i arbetsdagar och hjälpt till så anläggningen hålls fin och fräsch.
anordnat både uteritt för käpphästar och käpphästläger där barnen får möjlighet att träffa nya
vänner. Detta var aktiviteter som var mycket uppskattade under året.
planerat och genomfört tre barnkalas under sommaren och hösten som har varit väldigt roliga
för både ungdomssektionen och barnen.
ordnat en spökkväll där barnen bland annat fick känna och gissa på obehagliga saker och som
avslutades med att gå en spökrunda i Alberts hus. En aktivitet som var väldigt uppskattad av
barnen.
köpt in västar till alla i ungdomssektionen i början av året. Dessa har används under aktiviteter
och när de varit i stallet.

Anläggningsgruppen
Anläggningsgruppen arbetar outtröttligt med skötsel och utveckling och i år kan de redovisa följande:
•
•
•
•
•
•
•

Anläggningens hjärtstartare är uppdaterad och fått nytt batteri på garanti.
Installationen av fiber till anläggningen är nästan färdig.
Det målmedvetna arbetet med att minska våra elkostnader har nu resluterat i att belysningen i
ridhuset och på utebanan är utbytt till LED, installationerna påbörjades i december 2020.
Håkan och Anders har också varit med på webseminarium angående solceller.
Domartornet vid utebanan har blivit borstat och målat utvändigt.
Eva och Jeanette har tillsammans med Niclas Beermann (Teknisk chef på Emmaboda kommun)
arbetat fram ett nytt nyttjanderättsavtal på 10 år på kommunens anläggning för vår ridklubb.
Julgranar sattes upp i sedvanlig ordning men i något begränsad omfattning i ridhus och utanför
stall.
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Cafésektionen
Då cafeterian på grund av Covid-19 har varit stängd stora delar av året och inga tävlingar hållits så har
Cafésektionen endast haft ett officiellt framträdande i år. Ann-Helen hade enklare försäljning utomhus
på en blåbärshoppning i september.

Tävlingssektionen
I brist på tävlingar som inte fått arrangeras, naturligtvis på grund av Covid-19, så har tävlingssektionen
försökt förbättra sin organisation och hitta långsiktiga mål för att bli starkare. Medlemmarna har varit
Martina Jansson, Jeanette Kindeland, Åsa Karlsson, Kajsa Rosqvist och Monica Björnlund. Under
sektionen finns nu en hopp-, dressyr- respektive WE-kommitté. Ridskolans personal finns
representerad i varje kommitté.
En klubbdressyr och en klubbhoppning och Pay and Jump anordnades trots allt i maj.

Ekonomisk redovisning
Analys av årets resultat
Årets resultat är dryga 84 000 kr mot 2019:års resultat på 340 000 kr. Vi har under året ställts inför
utmaningar med anledning av Covid-19. Trots oro och flertalet omställningar så har vi haft möjlighet
att hålla ridskoleverksamheten öppen och våra intäkter ligger i nivå med budget. Resultatet påverkas
fortfarande av prisnivåer för foder som ligger på en högre nivå sedan sommaren 2018. Vårt projekt
och planeringen för energibesparingsåtgärder tillsammans med Emmaboda kommun blev förskjutet
till årsskiftet 2020/2021. Detta medförde att vi även under verksamhetsåret 2020 dragits med höga
elkostnader.
Vi är tacksamma och trygga med de rutiner som redan är inarbetade med en uppföljning varje månad
av ekonomiskt utfall och planering av kommande månader för verksamhetsåret. Vårt arbete med
långsiktig ekonomisk hållbarhet har under verksamhetsåret fokuserats på innevarande år, vi har fått
laga efter läge helt beroende av den situation som råder utifrån Covid-19.
Osäkra fordringar
Uppföljning av obetalda fakturor sker löpande under året, vi har som rutin att gå igenom
kundreskontran vid varje månads slut. Inför bokslut 2020 har vi inga fakturor som anses som osäkra.
Framtid
Inför verksamhetsåret 2021 har vi en budget i balans och behåller vår ekonomiska målsättning att
resultatet ska vara 5 % av de intäkter som vi har sammantaget från medlemsavgifter, lektionsavgifter
och avgiftsbelagda aktiviteter. Vi fortsätter vårt arbete med en hållbar ekonomi över tid och samtidigt
erbjuda och utveckla vår verksamhet utifrån både bredd och spets.
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