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Datum och tid

Plats
Antal röstberätti ade
Mötesordförande

Protokollförare

Justerare

Rösträknare .

2020-03-07 U. 10
Södra Evlin e ård, Vä ö
36
Karm S'ö ren

Maria Por erus

Kerstin Ydre ård och Ås Blom vist Jonsson
Kerstin Ydre ård och Ås Blom vist Jonsson

-^

l. Val av ordförande för mötet.
Föreningens ordförande Åsa Lindblom hälsade alla välkomna och förklarade " tet öppnat.
Årsmötet valde Karin Sjögren till ordförande för mötet.

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
Anmäldes Maria Porgems som styrelsens val av sekreterare för årsmötet.

3. Upprättande av röstlängd
Röstlängd upprättades bland de närvarande personerna, se bilaga l

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Årsmötet valde Kerstin Ydregård och Åsa Blomqvist Jonsson att justera proto llet samt som rösträknare
pä årsmötet.

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6. FaststäUande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
Maria Porgerus redogjorde för att kallelsen tiU årsmötet anslagits i stallarna de 2/2 samt att kallelsen
även lagts upp på klubbens hemsida och Facebooksida den 3/2. Årsmötet fästs ällde att mötet utlysts i
laga ordning.

7. Behandlingar av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastst" ande av balansräkning.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Åsa Lindblom, Frida Malhnin avseende ngdomssektionens
verksamhetsår, Kerstin Ydregård avseende TK.

^licaela Sjökvist redogör for klubbens resultat imder 2019.

Årsmötet fastställer Balans- och resultatrapporten och dessa läggs till handlin a.
Handlingarna bifogas protokollet, se Bilaga 2.

8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Åsa Blomqvist Jonsson. Revisionsberättels bifogas protokollet, se
bilaga 3.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
. ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019.

^syssKkttm'mvwkwm^-'^"-^^^r.̂ ,.̂ ^»
.̂ xtsSStare k'i°M°sresuteta"ort. s'''-^4..̂ ^^.^

.B^'.TnS81s're"dt<"miiteroch'"'">le""wm»m»°""-. ^..,§7.. <,,. ^cke,

A,sm»te, bola» .n „, „ styr. Is.M^o.e, „ ^ (^. ̂ ^, ,„ ^ ̂  ̂  ^
12. Val av ordförande för föreningen.

Årsmötetbeslutar att välja omIsTLindblom till ordför^de för föreningen till 021
13. Val;IÅVaLa^v"gas1yrelsemedIemmarJän>t^uppIeanter

r att välja ledamöter och supprkante7enli
Ledamöter:
Carola Olsson Virtala
Maria Porgerus
Markus Aggefors
Marie Sandgren
Pia Jarlin

Micaela Sjökvist
Matilda Amek
Mary Lyngander

Suppleanter:
Charlotte Linden Ahmad
Malin Malmström
Sofia Pettersson

enligt Valberedningens f slag

omvald till 2022
omvald till 2022
omvald till 2022
nyvald till 2022

nyvald till 2022
vald till 2021
vald till 2021

vald till 2021

omvald till 2021
omvald till 2021
omvald till 2021

Tval. av sektioDer för"tom ungdomssektion (se § 24)

ÅrnSnKav, ungdomse^^ ledamot jämte personUg suppleant.
^^±^m'Ahawd7^::'^hr^^^ -°1. ̂>«,. .„,.
\v?avtvårevisorer . och två revisorssuppleanter
V.lb.redring» redogjorde f6, „„. fo^A;-^., |,.,,u,., .» ,.,j, ̂,,p .i^.,̂  ̂ ^
Lekmannarevisorer:
Lena Widman
Åsa BIomqvist Jansson

Lekmannarevisorer, suppleant:
Maria Almgren
Åsa Järbin

omvald till 2021
omvald till 2021

omvald till 2021
omvald till 2021



17. FaststaUande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av samm nkaUande och
ledamöter i valberedningen.
Årsmötet beslutar att fortsättningsvis vara 3st. valberedningen. Årsmötet beslut att Valberedninpen
kvarstår under 2020

Sammankallande:
Robert Van VUet

Ledamöter:

Karin Löfgren
Annicka Teckner

omvald till 2021

omvald till 2021
omvald till 2021

18. Väl av ombud tiU Ridsportsförbundet och distriktets aUmänna möten och ventuella andra möten
där föreningen har rätt att representera med ombud.
Årsmötet beslutar att hänskjuta valet till styrelsen.

'. Fastställande av årsavgifter
Styrelsen gm Åsa Lindblom föreslår 20 kr medlemshöjning pga. ökad premie ti Folksam.
Årsmötet beslutar att höja medlemsavgiften med 20kr.
Medlemsavgifter från 2021: 420:- för senior över 18 år och 270. - för junior.

-övriga äreDden som cnli8t § 13 kan upptas tiU beslut på årsmötet.
Meddelades årsmötet att mga motioner inkommit till mötet.
Åsa Lindblom tackar närvarande avgående styrelseledamot Aimki Tomvik sam mötesordförande, Karin
Sjögren. Tack också till avgående frånvarande styrelseledamot Lotta Kruse.

21. Mötet avslutas

Mötesordförande lämnar ordförandeklubban till klubbens ordförande och de ta kar för dagens möte och
förklarar mötet avslutat.

^
^M^

'rotokollförare

ia Porgéms

\ ••) C

Oi^w/ ̂ | .^
Mötets ordförariäe
Karm Sjögren

Justeras

Kerstin Ydregård

^

u;
Justeras

Åsa Blomqvist Jon on
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Verksamhetsberättelse 2019 för Värmda Ridklubb

Iamlö^dk!ubb.&enidee11 forcnin§ so^.^ver en kvalitetsmärkt ridskola s m även har

SbsSS t^S^V'm^^^^s^. ̂v^'"^b^o±^±^ed^ki^iför^
knatte till specialgmpper, träningstävlingar samt viss'täv'li'ags&v7rksamhrt"& 1 Jvl öala"lluluny' ]

St^bleSllungLAe;mIJÖmed^ulbilda,d ochkompete , t personal. VhmdO

Seblbses?TagSd hästhållning i'centrum bl;a- S^^tg^h^^ ta!/let^dag^gu<

^tdlr^^ao^uTj^r^^^ samt tiu Ridsk01 mas "^organisation.
utgången av 2019 var medlemsantalet 406~st. - ——— ".—^^. ^^.x^u.

S Sbh5 StanS.ngsta8andlt '!Idlcoh01 och dr°ger finns Pu licerat Pä hemsid>°.
> har även nolltolerans mot mobbing och kränknmgar."

ST/RELSEN

Styrelsen har under verksamhetsåret utöver ett konstituerande möte haft 12 P otokollförda

isedan_tidigareharstyrelsen beslutat att effektivisera styrelsearbetet, där värj styrelseledamot
läml!ar^n.statusrapport över sitt svarsområde mför~varjestyreTsemöte. 'De aTnförTs^men

r har även verksamhetens ledningsgrupp lämnat statusrapport med fokuTi
ansvarsområden.

s?Jdsenha;lmderarethaft fokus på ekon^frågor och deltagit i ett antal öten med Värmda
koSni^pr^ektering avutökad ver^anAet:StyreTseng~enomförSeTa gu^S ̂ e^
Zk^Z^S.™;,Tsumed.letogsgruppTmed fokus på ve°rk7amhet;plan o&ch under №en 2019
lw v?mdoR^ubbutseddJill^ts^dskola--^^^^^^^^
emot priset på Ryttargalan på Grand Hotell, vilket ̂'fantastiskt roligt för he aMubben."
Styrelsen för verksamhetsåret 2019 har bestått av:
Åsa Lindblom, ordförande
Matilda Nyström Amek, vice ordförande
Micaela Sjökvist, kassör
Maria Porgerus, sekreterare
Mary Lyngander, vice sekreterare och ledamot
Aim-Christine Tomevik, ledamot



Carola Olsson Virtala, ledamot
fors, ledamot

ise, ledamot

^arl2tLLmdén A^ad:s;pple"ant
Sofia Pettersson, suppleant'

Leto^vi^.. As. Blo»,vi^,̂  „„ ^ ^^
S"unghabest4ttav:RobertvaDvlie<—^), K^^^^
RIDSKOLEVERKSAMHETEN

^^^^^^^^^^^^. K. t
^ksåstt^^S^'^S, ^ut.u!d°ingw^11"'^ •'
^m^mgdomsverks^^^^^^ mtestagnlng; -täv i
^RidklubbenägTr^io^^^^^
hyr lokalerna av Värmda Komm^u utrustmng och anstä"er personalen i^e

bens målsättning är
1. 1 verksamheten
mgsverksamhetpå
ledlemmar anordnar.
samheten. Klubben

PERSONAL

:s^^tsss^:^b—^^^^^
vl^'»^^b£;^^l^^^^^n:—mmum-
Personal under året:

SäÄ
SaSSÄSS^——""
^5E=e?I?SC SRLI'°chsMTBOdad::t'uderapihastte 

-°'^o^ed<

^jrsSsSSi^ ̂ ̂ ° son, ..^ ̂ ^~ "cu ucnjo№ade d4
£5S^tid-

i Sandgren praktikant
Sanna Henefelt: Tjänstledig för studier. . ^
Utöver denna personal såhär vi haft 15-2

. v, »aft ,5-20 tornar och vuxna son, jobba. heIgs. aU.jäns.en ock i
^

w-



caféet.

HÄSTARNA

Vid årets början ägde Värmda Ridklubb 14 ponnyer ochl3 stora hästar. I slute av året hade
klubben utökat antalet med en häst till verksamheten. En ponny var inhyrd från Taffsnäs'under
våren.

^}h^^åfr ?et haft. våra ynsa hästar På medryttarsystem där de hyrs ut vissa agar och kan på så
vis skolas in långsamt i verksamheten. Det är ett system som vi tycker fungera väldigt bra'
IlT^alde vi att bet?cka v^.ynderbara c-po™y Charon. Allt har gått enligt pl och°vi-hoppas på
att det kommer en välskapt fölunge i början av maj !

LEKTIONSVERKSAMHET m. m.

U^der året har vi haft ett stabilt elevantal och kön till vår ridskola ringlar lång.
,
390u?^ittnmg,ar ̂åan?e}veckan varav 15 funkiselever. Vi har startat två n^
barn. Vi har under året haft träningstävlingar ungefär en gång i månaden i bad
hoppning pä olika nivåer. Vi har haft kurser vid skolloven under dagtid och de
^ppskattat' vi haravenhaft Populära sommarridläger samt kurser imder julen'
Ridklubben har i dag ett stort tyck från barn, ungdomar och vuxna-somviUb-
n?tLta1^? för hur mycket verksamhet vi kan bediiva på vår anläggmng"såkan
ett fåtal!

Vid årets slut hade vi

örjargrupper för
dressyr och
har varit mycket
•ch nyårshelgen.
rja rida, men då vi
i endast tillgodose

FUNKISRIDNINGEN

^

I^d^gvföL^TJUndrade. aren UPPSkattaddel av vår verksamhet, ele er från framför allt

^ta.o±y^lko^eLochriderv^eve^
Yihar.aven. e,n8rupp.i.veckan som även rider i ridhuset. Demia ^erksamAet fi ansi^rilFstoldT
av ekonomiskt stöd från Nacka och Vänndö kommun.

^Smtm-sommaren 2019 har.sanna Henefelt ansvarat för Funkisridningen.
mt[so^aK^ sannav,alde att bli tJänstledighar övrig personafhSra -sridningen.
^^etâ t^awautŝ omsocwwm^anm^^
valmdö °chNacka kommun- Vihar ett antal lediga platse'rochAima haTkon aktuatuett6a^t7
S^srdSter och skolor för att upplysa dem omattvfwl^ga7latse± ^ttterbJudlaLLm vår

MEDLEMSAKTIVITETER

Vårstädning 19 april

^b^bj2dimauaTdlemmartm enstäddag. ^ Det var en tapper skara b och vuxna som slöt
upp och vi fick en vårfin anläggning. Klubben bjöd på korv ocrhdridkltiU al 7om SlAtogu
BakIuckel°PPis i samband med Klubbmästerskap i dressyr 6 juni
So^fö^^cnkS^^^^ KlubWä^peJtTdressyr ed hjälp av ideella

SDseSi£IS;d fina vinster- Aluo1ter^^8 ̂ bo ad"p;Z; •

Årets Luciashow 14 december



ts! Luciatåget var
tämningsfull
hästinspirerat

ch liten.

bb, Thea Jonsby &
. Ungdomssektionen

iskdamm och lotter

owen framförd av

Det. ärfmtastiskt. att sedenna uppslutning av publik då läktaren fylls till sista 1
rekordstort även i år och det känns jättekul med så många förväntansfalla b^
luciasång spelades när tåget skred in. Årets Lucia FridaMailmmkröntes"mede

Showen umehöll bl. a tal av ordförande samt uppträdande som roade både stor
^och personal utsåg även detta år "Årets ideella kraft'7påVarmdö Ri'd

Emma Thorsson (barn), Frida Malhnin (ungdom) samt Kriste ̂an'viiet"(v
(U-sek) utsåg Hedvig Lindfors till "Årets skötare". GrattTsliu er?'
KonferTier var Nina Rolén- cafeterian höll öppet under" dagen och det fanns

S med fina vinster. Dagen avslutades med den stämningsfulla Iji
; yngre ridskoleelevema tillsammans med Ungdomssektionen.

^^f^^d!!mmwwhav^^deLar. vi TILLSAMMANS_som gör Värm ö RidJdubb till det
i är! I år utsedd av Svenska Ridsportförbundet till Sveriges~bästa 'Ridskola 7p7

SPONSRING OCH MARKNADSFÖRING

^2019.haLvihaftettmycket gott samarbete med våra SPOnsor^ ^ sam Aetspartners.
,
TgLalv ?afrTaspoTrerh^Zalt attfo^^^^^
ZanSS.°^:troligt v№mtf6'v':amda. Riad^b°u:de:^'^°^ S^^P ̂r '
sponsring tillkonimit och tagit över uppgifter från tidigare styrelse"

E.ttkln cJLförspo»nsnngmed tre olika mvåerhar tagits fram ^ Presenterats or våra medlemmar

SS^ipä mejl °chms^Ts^^nc^tZ"^rê :^ sMaToSe^a

^°^ngsgmppenhar under året ansölct om div- ̂iftelsebidrag och andra typ r av finansiella
Solm enkonlTensen har varit för hård och VänndöRidSubbTar"ty"v£? ntefå^y
ansökningarna beviljade.

Sponsringsgmppen fortsätter att jobba med att vidareutveckla sponsringssam betet.

^eern har under 2019 erhållit sponsring från en PrivatPerson och På det vis t kunnat köpa in två

INFORMATION ^

,

ffippo.crates_och_klubbens olika Facebo^idor är tillsammans med hemsidan åra viktisaste
m^mati.;nATalCT;Genom de OIikE'.fa"booicgruppema'fM>a^o''c"taiT •l"gteTST
^T^l°TdLanmedlemmar, Klubben arbeta ocksåuakti^meTattuså1 STomTöiligt av
^^SIHr.S^steJkistala ^^m^=:OT^a Sw

m möjllst av

^rksam^tetHSanvänder vi mfomation^vlo7rs åväl^isko\7sTal^^ma 'Semsstallet.
^loLsom wsk^umdme^am7rH i^^^^^^ le^Tetdallet
mloggning se ridskolan och Uubbens aktiviteter och"anmäla7igtillTssr

MARK OCH ANLÄGGNING

Under 2019 har vi påbörjat resan mot en långsiktig plan för drift och underh0 l av mark och



anläggning. Samtidigt har flera större arbeten tagit upp vår tid som t. ex. nytt hy esavtal, installation
av lås och larm, problemen med dricksvattnet samt påbörjandet av en bevattnin saiiläggning för vår
utevolt. Nedan följer några specifika områden.

Losdriften

Arbetet med lösdriften har underåret fortgått och nu återstår framförallt att dra ram vatten och el.

Utevolten

Under året har underlaget förbättrats och arbetet med att få till en bevattning h påbörjats. I
samband med diskussionerna rörande nytt ridhus med Värmda kommun har av n dräneringen av
volten behandlats.

^

-^

Lås och larm

Under våren installerade vi larm samt lås på båda våra stallar, utöver några få
fungerat bra.

llarm så har detta

Dricksvatten

Under året trycktes den brunn som vi får vårt dricksvatten från i samband med detta fick vi förhöjda
halter bakterier i vårt vatten. Detta är inte helt ovanligt vid tryckning av brunn och efter några
veckor var vattnet åter tjänligt. Det har även installerats vattenmätare på vårt i ömmande vatten,
förbrukningen sedan installationen har varit stadig på drygt 3m2.

I samband med genomförandet av stalltvätten fanns oro för att vattnet ej skull räcka för detta,
varför beslut togs att istället köpa vatten i tank. Detta har gjort stalltvätten dyr e detta år.

Nya avtal
Under våren 2019 har klubben förhandlat firam ett nytt avtal Medlemsstallet, et nya avtalet gäller
till 2022-12-31 med automatisk förlängning med 36 månader. Klubben har av n fått en
nyttjanderättsgaranti för ridbanan under 10 år vilket möjliggör långsiktiga mv steringar och bidrag.

Nya ridvägar
Under hösten blev vi kontaktade av Värmda Hästvägsforening angående en n ridväg mellan
Sandlaget och Älvsby. Sträckan har besökts tillsammans med kommunen och delar med sträckan
bedöms som svår att anlägga, arbetet har fortsatt med att försöka hitta altema 'va lösningar.

Hagar
Ett antal rymningar har skett från våra hagar under året, staketen har reparera s men några av
hagarna behöver större renoveringar. Till en av vinterhagaraa har klubben er ållit gms via en
medlem vilket vi under året också lagt ut.

Övrigt
Ett flertal mindre ärenden har hanterats, framförallt brister som fastighetsäga en har åtgärdat som
t. ex. Stopp i toaletter, justeringar av dörrar, ny matta på övervåningen och ny galler till
dagvattenbrunnar. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram en underhålls lan.

SÄKERHET

Värmda Ridklubb är anslutet till IT systemet REQS vilket innebär att vi värj månad får ett uppdrag
från kommunen att kontrollera brandskyddet. I checklistan finns olika punkt r som ska kontrolleras
och sedan återrapporteras. På så sätt har vi idag bättre kontroll på brandskyd et. Brandskyddet
kontrolleras både i ridskolan samt medlemsstallet.

^v (C



Brandlarmet har under året fortsatt att strula om än i något minskande omfatta ng.

Hjärtstartare är nu inköpt med stöd från Stiftelsen Lars Hiertas Minne och fl uppsatt i det stora
stallet.

INACKORDERING MEDLEMSSTALL

I vårt medlemsstall råder det god stämnmg! Arbetskvällar har genomförts i m ' och september med
god uppslutning av både barn och viixna. Många rider på lektion med sina häs ar och är med på
våra träningstävlingar. Vi har under året haft en del outhyrda boxar, men det " hästar på väg in och
det beräknas bli helt fullt igen under våren 2020.

UNGDOMSSEKTIONEN

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Freja Enksson Ordförande
Frida Malhnin Vice ordförande

Meg Sjökvist Kassör
Fanny Fröberg Tinell Sekreterare
Alexandra Jeffmar
Alexandra Amek
Lovisa Wahlström
MiraAhmad

Tess Sandgren
Elvira Malmström

My Nyberg
Emilia Nävertun

Stella Jansson
Malin Maknström

DUS
Mediaansvang
USEKs representant i Styrelsen, TK
Skötaransvarig
Skötaransvarig
Skötaransvarig
Aktivitetsansvarig
Aktivitetsansvarig
representant från klubbens styrelse

"\

Ungdomssektionens mål är att främja en bättre kontakt mellan bam/ungdom och
ungdomssektionens styrelse, skapa en starkare "vi"-känsla bland medlemm a, aktivt främja
säkerhet i stallet och gott hästkunnande samt att föra fram bamens/ungdom as åsikter till
styrelsen. Dessa mål har vi som sitter i styrelsen aktivt arbetat med under år 2 19.
Vi har haflt protokollförda möten ca en gång i månaden samt anordnat flera iviteter.
Exempel på aktiviteter som genomfördes år 2019 är skötarutbildningar och s "tarmöten,
påskäggsjakt, spöknatt med övernattning, käpphästhoppning, pumpajakt, den raditionella
luciashowen med mera. Olyckliga omständigheter gjorde att vi under våren 2 19 hade färre
aktiviteter än planerat.

Angelica Bärlund kvarstår som representant från personalen det är vijättenöj a med, liksom med
att Malin Malmström stöttat vårt arbete.

Vi i ungdomssektionens styrelse vill passa på att tacka alla medlemmar för a ni har varit med på
våra aktiviteter och upptåg. Nu väntar ett nytt år med nya härliga aktiviteter, oppas vi ses!



TÄVLINGSKOMMITTÉ

-^

^

Kerstin Ydregård ordförande tävlingsledare
Ulla Lohrden
Johanna Kristiansson

Madeleine Sundström
Matilda Trädgårdh
Nina Rolén, repr sponsorgmppen
Åsa Blomqvist-Jonsson, sekretariatsansvang
Åsa Lindblom
Charlotte Linden Ahmad
Mira Ahmad

Interna tävlingar

Klubbmästerskapen
KM i dressyr reds den 6 juni 5 startande privathästar, 10 ridskolehästar och 7
Samtliga deltagare red det program där man nivåmässigt befann sig.
KM i hoppning reds som årets sista aktivitet den 30 december med totalt 17 st
ridskoleekipage, 6 privathästar.

idskoleponnyer.

rtande- 11

Klubbmästare 2019:
Dressyr
Privathäst
Ridskolehäst

Ridskoleponny

Hoppning
Ridskolejunior/Ridskolesenior

Privathäst

Johanna Kristiansson-Lady
Sandra Wictorin-Kroolie
Emma Sjögren-Bullen

Alice Ekman-Madonna

Josefme Holm-Vivas Parodie

Vi har haft träningstävlingar inkl påskcupen i dressyr och hoppning, där rids
Stort-intresse medmellan'20 och 40 startande varje gång, flest ridskoleekipa
privatekipage. Det är populära, roliga och utbildande aktiviteter.

Externa tävlingar

Den 22 april anordnade vi dressyrtävling med Allsvenskan Div 3 omg 2
Klass l vanns av hemmaekipaget Emma Ljungqvist-Ljungqvist-Lotus, det v
hemmaekipage med fina resultat.

Den 28 september anordnade vi en eftermiddagsdressyr Uass 2 vanns av he
Ydregård-Aroniem Z.

Någon hopptävling kunde vi inte ha då vi inte vågade ansöka i tid då vi inte
skulle vara efter renovenngen.

Allsvenskan

lan hållit i trådarna.

men även en del

många

aekipaget Frida

isste hur ridbanan

Q^

?

•r. Q^<



Under våren deltog klubben med två lag i dress r hästar division 3. Omgång l ' Bromma 9a och
Ila, omg 2 VmRK 2a och 7a, inget av lagen gick till final.

Deltagande ryttare i lagen Bromma: _ _^ ^ ^ ^ i_..._:^.:.
UeanTvanMelen, River Sid, Anneli Häggström, Ragnar Unik, Kristina Swärd, loncroi Native
Sto^ Maria AYmgren, Donne, Angelica~Bärlund, Sandalwood, Johanna Kristia sson, Lady.

Vämidö RK: Johanna Kristiansson, Lady, Katarina Kvarnström Exchange, Kri tina Swärd,
cioncroiNative Story, Angelica Bärlund, Sandalwood, Madeleine Sundström, xnavalls Sheriff,

Anneli Häggström, Ragnar Unik.

Utbildning . . . , ^
Vi har deltagit i distriktets tävlingsträffar. Ulla Lohrdén har deltagit i repetition
överdomare i dressyr och hoppmng. Åsa Blomqvist Jonsson är numera kursled re i disfiktet i TDB
och Equipe.

EkonomMnvesteringar .... „
Överskottet som vi får från våra tävlingar investerar vi i olika projekt som ger idskolan lite extra
kvalitet. I år investerar vi ca50 tkr i en tank där vi samlar upp dagvatten, drän ' gsvatten samt
vatten som kommer från vårt reningsverk, detta för att kunna installera en bev ttningsanläggning till
vår utebana, ridskolan kommer i och med det kunna nyttja utebanan även und torra perioder. Vi
kommer även att kunna säkerställa bra underlag vid tävlingar, tidigare har vi v ttnat med brandbil
vid behov.

Övrigt
Under 2019 löstes för VmRK 14 st senior-tävlingslicenser samt 9 st endagslic nser och 4 st endags
lektionsryttare.

Tack
Vi hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2020. Vi planerar för fortsatta tr' 'ngstävlingar och
KM. Vi har i dagsläget tre dressyrtävlingar, 25/4 EM, 30/5 heldag samt 24/10 M. Hopptävling har
vi den 12-13/9 ponny och häst.
Till våra arrangemang behövs många funktionärer av olika slag och som vanli t välkomnar vi alla
medlemmar att vara med. Det är både väldigt roligt och lärorikt att vara med i ävlingsverksamheten
och alla kan göra någon insats - stor som liten - utan att vara tävlingskunnig. or av dig till någon i
tävlingskommittén eller personalen på ridskolan.

CAFETERIAN

Cafeterian har under året drivits av våra anställda ungdomar. Under året har a ete pågått i
cafékommittén för att få in fler ideella krafter som ska driva caféet framförall på helger då det är
svårt att hitta ungdoniar som kan jobba. Ny rutin för beinamung av cafét ko er att införas från
januari 2020.

Stort tack till Kerstin Ydregård samt Monica och Håkan Folkesson som ställt pp ideellt, inte bara i
ar.



UTBILDNING

Under Verksamhetsåret har två utbildningar för Grönt kort genomförts för med emmar och andra
intresserade. Grönt kort ger den gmndkunskap som krävs för att få tävla.

^

BOKFÖRING, LÖNEUTBETALNING OCH LEKTIONSADMINIST ATION

Under 2018 har styrelsen beslutat att säga upp avtalet med SifFerhäxan i Moln ik som ansvarig för
bokföring och löneutbetalning. Sedan årsskiftet tar istället Ordning och redovi ning i Stockholm AB
över detta ansvar. I samband med bytet har en översyn av administrativa syste , som inte fungerat
tillfiredsställande, gjorts. Det har resulterat i att styrelsen valt att byta ekonomi stem till Fortnox,
system för lektions- och fakturaadministration till Hippocrates samt byte av b

EKONOMISK HÄLSNING FRÅN KASSÖREN

2019 blev ett starkt år, både resultat- och likviditetsmässigt. I början av året jo Aade vi hårt med att
starta samarbetet med vår nya redovisningsbyrå och att få till nya, bättre rutin> r och processer för
hela vår ekonomiftmktion. Det har fallit mycket väl ut. I övrigt har året har pr; glats av
återhållsamhet för att kunna spara till kommande investeringar, både det nämi ste året och på sikt.
Vi har byggt upp en god kassa och ekonomin känns stabil och bra inför framti en.

SLUTORD

^

-^

Man blir lika glad varje år av att läsa Värmda ridklubbs verksamhetsberättels
oss alla att vara lite extra stolta och sträcka på oss. Vi har presterat ett bra res
möjlighet att återinvestera och utveckla klubben vidare, helt i linje med fi-amt
kräva fler hästar och en utvecklad verksamhet. Vi har renoverat och utvecklat

vi erbjuda extern tävlingsverksamhet i större omfattningen igen, vilket sätter
kartan och ger oss ytterligare intäkter och "goodwill" inom ridsporten. Tills
kraften att genomföra en massa roliga aktiviteter såsom luciashow, vårstädni
klubbmästerskap. Den ideella kraften inom Värmda Ridklubb känns i vägg
som vi i den härliga utmärkelsen till årets Ridskola 2019 fick bekräftelse på i
en urstark idealitet.

Att Värmda Ridklubb blev utsedd till årets ridskola 2019 var verkligen en h"
styrelsen hade kunnat förutspå. Vilken fin bekräftelse på det hårda arbete vår
ideella resurser gör varje dag! Något vi alla måste känna en stor stolthet infö
som den 27 november begav oss till Grand Hotell för att på Ridsportsgalan
en. prischeck på 40 000 ta- till publikens jubel, en härlig kväll. Många fick av
Friends och besöka Stockholms Intemational Horseshow under sista helg i n
biljetterna var vinst/gåva för vår utmärkelse till Årets Ridskola 2019.

och 2019 är ett år för
Itat som ger oss
den som kommer

vår ridbana så nu kan

änndö ridklubb på
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g, bakluckeloppis och
och det är något
otivenngen såsom
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Vi var 30 personer
otta utmärkelsen och
n möjlighet att åka till
vember även de

Motiveringen till årets Ridskola är: "En ridskola i toppklass där alla trivs
hästar .och människor. Här är säkerhet ett honnörsord, utbildad personal en sj
ridskolehästama i givet centrum. Med ̂ ime och gemenskap, tydliga mål oc

ch utvecklas, både
'Ivklarhet och
en urstark idealitet

^



övervinner ridklubben hinder och formar en föredömlig verksamhet. Inte konst att kön hit ringlar
lång."

Ord ärande Åsa Lindblom Vic Ordförande M tilda Nyström Arnek

Kassör Micae Sjökvist

1/VWKj

ekreterare Maria P ems

?^M;ä
Ledamot Ann-Christine Tomevik Ledamot Lotta Kru e

Ledamot Mary yngan er

^^ /7r/
Ledamot Carola Vi åla

Ledamot arku ggefors

'^

10
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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
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Värmda Ridklubb
Org.nr. 814000-4998

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen for Vänndö Ridklubb, 814000-4998 får härmed avge årsredovisning för 2019.

Årsredovisningen år upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Styrelsepost
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare

.edamot
ledamot

Ledamot
Ledamot

Ledamot
Ledamot U-sek

-~\

Namn
Åsa Lindblom
Matilda Amek
Micaela Sjökvist
Maria Porgéms
Ann-Christine Tomevik
Carola Olsson Virtala
Mary Lyngander
Markus Aggefors
Lotta Kruse

MiraAhmad

Väsentliga händelser under räkenskapsåret ....... . ̂ .
Vid årssldftet 2018/ 2019 har Vänndö Ridklubb bytt Tedovisningsbyrå, bank samt aflärssytem.

Flerårsöversikt

Nettoomsättnmg
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

Definitioner av nyckeltal, se noter

2019
9 613 974
768 575

44,09

2018
8 738 749
-239 526

10,30

2017
8912983

69887
27,20

2016
8 722 806
231 480

39,80

Beträffande föreningens resultat och ställnmg i övrigt hänvisas till efterföljande
t- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Värmda Ridklubb
Org.nr. 814000-4998

RESULTATRÄKNmG

Föreningens intäkter
Nettoomsättmng

Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Vinst/ förlust försäljning tillgångar
Suinma föreningens kostnader

Rörelseresultat

'"finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

—resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not

2

3

4

2019-01-01
2019-12-31

9613974
9 613 974

-1919724
-2 743 553
-3 560 948

-374 136
-236 467

-8 834 828

779 146

o

-10571
-10571

768 575

768 575

768 575

2018-01-01
2018-12-31

8 738 749
8 738 749

-2 125 571
-2 741 075
-3 697 803

-373 026
-36 600

-8 974 075

-235 326

16
-4216
-4200

-239 526

-239 526

-239 526

^

Sida 3 av 9



Värmda Ridklubb
Org. nr. 814000-4998

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Hästar

Summa materiella anläggningstillgångar

FinansieUa anläggningstUlgångar
Förutbetald leasing
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

—^Varulager m. m.
^oder och strö
Summa varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Fömtbetalda kostaiader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
-^\
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

'"'^get kapital vid räkenskapsårets början
Fonder
Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Not

11

10

2019-12-31

492
136
20
668

1318

1318

530
957
484
416
387

o

o

387

83 160
83 160

69814
79877

o

304 899
454 590

803 272
80327

l 341 02

2 659 40

40417

76857

l 172 75

31260
31260

2018-12-31

306 650
186994
454 636
681 909

l 630 189

28646
28646

l 658 835

28508
28508

1416569
26482
61760
359257

l 864 068

704 987
704 987

2 597 563

4 256 398

643 702
32939

-239 526

437 115

154 664
446 896
601 560
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Värmda Ridklubb
Org.nr. 814000-4998

BALANSRÄKNING

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och fömtbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

11

2019-12-31

641 485
37656
106276
388 636

l 174 053

2 659 410

2018-12-31

840 436
89133

240 291
2042915
3212775

4 251 450
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Varmdö Ridklubb
Org.nr. 814000-4998

NOTER

Not l Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämnde s alhnänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning

Ridavgifter, ridlektioner
Medlemsstallet. hyror, foder mm
Medlemsavgifter
Bidrag, hyresbidrag, funkis, övriga

•—^ Försäljning Cafée
Reklamplats
Fakturerings- och påminnelseavgifter
Usek
Övriga rörelseintäkter

2019

5429731
l 553 839

74825
l 617 849
466 822

l 500
5275
4105

460 028
9613 974

2018

4713174
l 417 229

75000
l 568 506
447 435

1500
87385
9930

418590
8 738 749

Not 3 Verksamhetens kostnader

Inköp foder och strö
Hästvård, försäkringar, övriga kostnader häst
Inköp Cafée
Inköp tävling, läger mm
Inhyrd personal
Förändring varulager

2019

897 827
725 742
190 100
51403

o

5465
l 91972

2018

1037268
735 893
226 677
38020
87713

o

2 125 571

•^JNot 4 Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

201

261628
87689
8445

3 577 63

2018

2 703 820
924 863
103 606

3 732 289
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Värmda Ridklubb
Org.nr. 814000-4998

NOTER

Not 5 Eget kapital

Årets resultat;
Ridskolan
Medlemsstallet

Funkis
Tävlingssektionen
Cafée
Ridklubben

U-sek
Underhållsfond

2019

195 266
150013
62847
-91 473
92210
60264

-553
300 000
768 574

2018

o

o

o

-21 534
o

-222 685
4693

o

-239 526

-^

Noter till balansräkningen

Not 6 Byggnader och mark
--\.

Ingående anskafEhingsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffiiingsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
fÖrsäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

2019-12-31

685 823
-Ill 724
574 099
-379 173

348 859
-51 255
-81 569
492 530

2018-12-31

685 823
o

685 823
o

o

-379 173
-379 173
306 650

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Försäljnmgar/utrangermgar
Utgående anskaffaingsvärden
Ingående avskrivningar

^ Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

2019-12-31

385 875
-160 875
225 000
-198881

131381
-20 543
-88 043
13695

2018-12-31

385 875
o

385 875
o

o

-198881
-198881
186 994

^

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
•försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

2019-12-3

l 660 13
-248 07
141206
-523 59

10276
-302 33
-723 16
68890

c

2018-12-31

o

l 660 136
l 660 136

o

-169 173
-354418
-523 591

l 136 545
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Värmda Ridklubb
Org. nr. 814000-4998

NOTER

Not 9 Övriga aiiläggningstillgångar Hästar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/uä-angenagar
Utgående anskafBiingsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivnmgar på
försäljnmgar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskdvmngar
Redovisat värde

2019-12-31

l 205 500
425 000
-394 500

l 236 000
-523 591

209 467
-253 460
-567 584
668416

2018-12-31

l 209 000
323 500
327 000

l 205 500
-442 703

143 475
-224 363
-523 591
681 909

""^ot 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader

2019-12-31

o

304 899

2018-12-31

123 100
236 158

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld
Förutbetalda stallhyror och ridavgifter
Övriga upplupna kostnader

2019-12-31

303 032
o

20000
323 032

2018-12-31

291 882
l 735981

20000
2 047 863

Övriga noter

Not 12 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

"^
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Värmda Ridklubb
Org.nr. 814000-4998

NOTER

"202 -O^-C^-

Åsa Lindblom
Ordförande

Micaela Sjökvist
Kassör

^^^^
Carola Olsson Virtala

Styrelseledamot

1/h^

^

Lotta Kruse

Styrelseledamot

4>/? Id^
atilda AAel

Vice Ordförande

^Åy
aria Porgéms
ekreterare

aryLyn änder
Styrelseledamot

MiraAhmad

Styrelseledamot
Ungdomssektionen

^ IQ.

Ann-Cto-istine Torne ik

Styrelseledamot

Markus Aggefors
Styrelseledamot

fÅvC^ S\^^^^

Vår revisionsberättelse har lämnats den 1^-^0?0

Åsa Blomqvist-Jonsson
Revisor

Lena Widman

Revisor

"^

-^
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Värmda Ridklubb
814000-4998
Räkenskapsår 2019-01-01 -
2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3011 Försäljning aktiviteter

3120 Intäkter aktiviteter U:sek

Summa nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

3940 övriga bidrag

Summa övriga rärelseintäkter

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4350 Inköp USEK

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST

Övriga externa kostnader

5460 Förbrukningsmaterial

6570 Bankkostnader

Summa övriga externa kostnader

Personalkostnader

7610 Utbildning ridlärare

Summa personalkostnader

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

Arets resultat

8999 Arets resultat

Summa årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT

Resultatrapport
ÅRL

Kostnadsställe 700 - Usek -

Sida'1(1)

Utskriv t 2020-02-12 10:06
Senaste vernr 583 B 2177 C 2304

D 584 E 544 L 36

. sm[o

tS^

^CYW^A^

h\€W^\^J\
4inAa Sju
['^^ k\\^^\

Period

2 883,00

4 105,00

6 988,00

0,00

0,00

6 988,00

0,00

Ackumule at

2 883, 0

4 105, 0

6 988, 0

O 00

O 00

6 988 00

,00

Period fg år

0, 00

9930,00

9 930,00

6 000, 00

6 000,00

15930, 00

1 891,20

1 891, 20

5 096,80

5 650,00

0, 00

5 650,00

0,00

0,00

-553, 20

-553, 20

. 7 541, 20

553, 20

553,20

-1 891

-1 891

5096

-5 650

o

-5 650

-55

. 55

-7 54

55

55

20

20

80

00

00

00

,
00

,00

,
20

, 20

,20

,20

,20

-1

-1

14

-1

-1

-8

-8

4

4

-11

399,27

399, 27

530,73

0,00

038,00

038,00

800,00

800,00

692,73

692,73

237, 27

0,00

0,00

4 692,73

£^~<<\ro^
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Till Årsmötet i Värmdö Ridklubb

Org. nr. 814000-4998

Rapport från lekmannarevisor

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2019-01-
Ol—20~19-12-31 för Värmda Ridklubb. Det är styrelsen som är ansvarig för tt upprätta
årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förva • gen i enlighet
med föreningens stadgar.

Vi har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och -r upprättad i
enlighet med god redovisningssed. Vi har dessutom granskat att klubbens v< rksamhet sköts
på ett ändamålsenligt och fi-ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt oc att klubbens
mtema kontroll är tilkäcklig.

Baserat på vår granskning anser vi att:
• Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisnin ssed och baseras

på en ordnad bokföring.
• Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlig et med klubbens

stadgar.

Vi anser således att:

• Årsmötet kan fastställa årsredovisningen, och

• Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfi-ihet.

Värmda 2020-02-23

Åsa Blomqvist Jonsson
Lekmannarevisor

Lena Widman

Lekmannarevisor
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Tffl ÄrsaiiOtet is Värindö RuMdufefe

Org. NiF-, 814000-4998

"^

Rapport frän lekmanttarevis&r

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskapema särat styrelsens förvaltBiag or år 2019-01-
Öl—2019-12-31 för Väniidö Ridktubb. Det är styrelsen som är ansvarig for tt upprätta
årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och for att sköta förval ingen i enlighet
iied föreningens stadgar.

Vi har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och ? upprättad i
enligtiet med god redovisningssed. Vi har dessutom granskat att klubbens ve ksanihet sköts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt ocl att klubbens
interna kontroll är tillräcklig.

Baserat på vår granskning anser vi att:
• Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisnin sed och baseras

på en ordnad bokföring.
• Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlig t med klubbens

stadgar.

Vi anser således att:

• Årsmötet kan fastställa årsredovisningen, och

• Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Värmda 2020-02-23

u ^

Åsa Blomqvist Jonsson
Lekmannarevisor

Lena Widman

Lekmannarevisor



Till årsmötet för Värmda Ridklubb 2020-03-07
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Valberedningen för Värmda Ridklubb

Valberedningen föreslår-

STYRELSEN

Ordförande:

Åsa Lindblom

Ledamöter:

Carola Olsson Virtala
Micaela Sjökvist
Matilda Arnek

Mary Lyngander
Maria Porgérus
Markus Aggefors
Maria Sandgren
PiaJarlin

Suppleanter:
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Pia Jarlin

Jag är född 1976 och växte upp i en småort men bott i Stockholms regionen sedan 2004, innan dess
bodde jag i Göteborg och utbildade mig till ekonom.

Jag jobbar sedan 2001 på SEB och har jobbat med diverse tjänster som bl. a. lånhandläggare,
analytiker, kundansvarig, och nu som process ansvarig. Jag gillar utmaningar och förändringsarbeten,
hitta vägar för lösningar och ser det stora och det lilla lika viktiga i analysen och definition på lösning.

Jag är ensamstående till en tjej som fyller 10 i år. Vi bor i Holmviksskogen/Gustavsberg och hon går
på Ösbyskolan. Hon är en väldigt aktiv tjej med flera aktiviteter; gymnastik, konståkning och nu också
ridning. Vi kom in på VmRK Nov 2019 efter ha stått i kö under lång tid. Julia älskar ridningen och
längtar efter varje tillfälle. Jag gillar att hjälpa henne med hennes aktiviteter till den grad att jag har
varit den där engagerade föräldern som går domarutbitdning (gymnastik) och sitter i styrelsen för
gymnastikföreningen som ledamot sen mars2019. Styrelseuppdrag är inget nytt utan jag har också
suttit som ordförande i vår bostadsrättförening i Bromma under 6 år där vi bl a drev igenom

ombildningen efter varit passiv förening i ca 4 år.

På fritiden är vi aktiva med dotterns aktiviteter och jag försöker hinna med livet som ensamstående

mamma, men gillar som sagt utmaningar och tycker det skulle vara roligt få vara med i er
verksamhet. Jag är inte rädd förta tag i det som behövs. Har som exempel renoverat hela vårt radhus
själv då jag faktiskt kan! ® Vi gillar annars resa, åka skidor och sjö-liv. Jag uppfattas nog som en
engagerad person men mycket ork, och orädd för nytt. Kan utmana men också stötta idéer, med
goda grunder.

Maria Sandgren

Jag heter Marie Sandgren och har sedan 10 år tillbaka häst i Värmda Ridktubbs medlemstall
tillsammans med min dotter Tess. Jag har tidigare suttit i VmRKs styrelse men för 2 år sedan hoppade
jag av mitt uppdrag, då hade jag suttit i 4 år. Nu vill jag gärna återvända med ny energi och ser fram
emot fortsatt styrelsearbete.

Jag bor på Saltarö med min sambo Lasse och 2 av 3 barn bor hemma. Familjen består också av 2
hundar och 2 katter samt vår stora häst Direx, som står i medlemsstallet. Jag jobbar inom

hemtjänsten och stortrivs med det. Jag gillar att kombinera mitt stora djurintresse med dom äldre,
då jag kan se hur stor glädje djuren kan ge titt äldre.

Jag ser fram emot den spännande framtid som VmRK har framför sig.


