Verksamhetsberättelse Stenungsunds Hoppryttarförening 2017
Föreningsorganisation:
Styrelsen har bestått av elva personer och har haft XX protokollförda möten under året.
Övriga förtroendeposter:
Valberedning: Ann-Marie Antonsson, Katarina Henriksson, Linda Seger Tegeroth.
Revisorer: Carina Börjesson, NN
2017 hade föreningen 160 medlemmar och 55 licensierade tävlingsryttare.

Aktiviteter under året:
Januari:
Styrelsemöte
Uppstart med Mikaela Görloff
Clinic med Rolf-Göran Bengtsson på Billdals RK
Februari:
Årsmöte med efterföljande medlemsmiddag
GHS där Ronja Nåred och Tjalve var i final i Sverigeponnyn. SHRF uppmärksammades av
speakern för att ha finalens bästa hejarklack.
Mars:
Fallteknik och fysträning i samarbete med Stenungsunds Judoklubb
April:
Miljöträning för Britt-Marie Wiman på Tjörns RK. En del av Förenade hästkrafter, samarbete
mellan SHRF, Spekeröds RK och Tjörns RK.
Foderkväll med Krafft.
Stall Hamra arrangerade P&J i samarbete med SHRF
Maj:
Clinic med equiterapeut Viveca Ewards, Svensk Hästrehab, Bergs Gård, Ödsmål.
Akzo Cup på Troja, två dagars tävling, häst ena dagen, ponny den andra.
Stall Hamra arrangerade P&J i samarbete med SHRF
Juli:
SM utomhus för ponny och häst. Flera SHRF-ekipage på plats.

Augusti:
Medlemsdag hos Västsemin på Tjörn med hoppträning för Linda Johansson bland mycket
annat.
Stall Hamra arrangerade P&J i samarbete med SHRF
September:
Aerohopp i Göteborg, aktivitet för föreningens unga medlemmar.
Oktober:
Föreläsning av Ryttarinspiration, Johanna Lassnack, i samarbete med Kungälvs HSK
November:
Hoppträning för Emma Emanuelsson på Ranneberga Gård, Skärhamn.
SM inomhus för ponny. Nellie Danielsson, kat B, och Sanna Tegenfeldt, kat D, startade.
December:
Christmas Show på Grevagården. SHRF:s nationella meeting över tre dagar för både häst och
ponny.

Ekonomi
Föreningen gör 2017 ett positivt resultat om cirka 60 tkr att jämföras mot budget 0 tkr.
Bidraget från Idrottlyftet, som söks i början av året, blev något lägre än förväntat. Det
medförde att färre medlemsaktiviteter kunde arrangeras första halvåret. Därmed fanns
heller inte ekonomiska förutsättningar att subventionera träningar/aktiviteter utan
genomförda arrangemang har betalats av deltagande medlemmar. Kostnader för
föreningsadministrationen har ökat i år, framförallt beroende på att förråd hyrts till
marknadsmässigt pris. När delårsbokslutet summerades i augusti var det ekonomiska
resultatet negativt. Genom ett medlemsinitiativ efterskänkte 30-talet medlemmar sina
inbesparade funktionärspoäng och detta har bidragit stort till resultatet.
Mot bakgrund av 2016 års negativa tävlingstrend med färre starter tog styrelsen beslut inför
2017 att endast arrangera de två tävlingar som historiskt har gått med bra överskott, Akzo
Nobel Cup och Christmas Show. 2017 var inget undantag och dessa båda gick på nytt med
vinst.
Sammantaget kan sägas att ett kärvt första halvår vändes till ett starkt andra halvår. Genom
att föreningens årshjul innebär att merparten av medlemsaktiviteterna genomförs i början
av året och tävlingarna som genererar intäkter sker senare på året, så finns små möjligheter
att vidta åtgärder i ekonomistyrningen under innevarande år. Årets positiva överskott
kommer nu våra medlemmar tillgodo 2018.

Slutord

SHRF bildades i oktober 2009. Nu är vi inne på nionde året och vi blir mer säkra på att vi är
en klubb med mycket kunskap.
Samarbetet fortsätter med Spekeröds RK och Tjörns RK. Det är en rolig utveckling som visar
att klubbar kan samarbeta och hjälpa varandra. Vi knyter fler kontakter med tränare och
tävlingsarrangörer som utvecklar oss framåt.
Vi lyckas bra med de tävlingar som vi anordnar, mycket positiv respons från domare och
överdomare och det är tack vare alla duktiga funktionärer som sprider kunskap och glädje
när vi jobbar.
I samband med Christmas Show samlades 4 500 kronor in till organisationen Ung Cancer.
Vi är stolta över att tillsammans med våra samarbetspartners kunnat bidra till detta.
2017 blev ett fantastiskt år med bland annat ryttare som deltagit i SM, Sverigeponnyn ,
Svelands finaler och många andra fina resultat i hoppning och även andra grenar.
Nu blickar vi framåt mot ett nytt härligt år och ser vad det har att erbjuda med många roliga
aktiviteter ihop där alla medlemmar kan delta oavsett vilken nivå man är på i sin ridning.
Vår Värdegrund ”ALLA ÄR LIKA VÄRDA, ALLA KAN LYCKAS” och vårt motto ”FÖRENINGEN
SOM VILL, VÅGAR OCH VINNER” säger egentligen allt om SHRF. Vi vill framåt!
Marie Rindestrand, ordförande

