
ÅRSMÖTE
Förra veckan avverkades
årsmötet för 2023. Vill man
läsa
verksamhetsberättelsen
eller kika på
årsredovisningen så går det
bra att göra på vår hemsida.

Förändringarna i styrelsen
kan ni läsa mer om längre
ner. 

SVAR PÅ
VANLIGA
FRÅGOR
Det finns en del vanligt
återkommande frågor som
vi har försökt att samla på
vår hemsida för att Ni på ett
snabbt sätt skall finna svar.
Svar på vanliga frågor hittar
ni under rubriken ”Om oss” 

MEDLEMS-
VECKA
Nu är det dags för ny
medlemsvecka hos vår
samarbetspartner Hööks.
Missa därför inte att betala
in din medlemsavgift så att
du också får 20% på ett helt
köp under medlemsveckan
V.13. 
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NYHETS-
BREV
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NY HEMSIDA 

Vid årsskiftet stängde den gamla
hemsidan som låg publicerad via
IdrottOnline. Numera hittar ni oss
istället på www.harplingeridklubb.se

Har du saker du vill se på vår
hemsida? Maila önskemål eller tips
om vad som kan publiceras till
webmaster@harplingeridklubb.se 
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NY BELYSNING

I enkäten vi skickade ut för er på ridskolan att besvara var det
hos flera önskemål om mer belysning både vid ridhus,
parkering men också lilla utebanan. Belysning vid parkering
och andra ytor är kommunens ansvar och det ligger som
ärende hos dem. Vad gäller belysningen på lilla ridbanan
hade vi ett glatt och duktigt ideellt gäng som grävde och
fixade beslysningsstolpar i helgen som gick. Denna belysning
står klubben själva för med hjälp av bidrag från
Naturvårdsföreningen och Sisu. Tack snälla för er tid och
insats! 

FÖRENINGS-
UTVECKLING
I januari hade styrelsen och
personalen två halvdagars
föreningsutveckling för att
jobba ihop oss, diskutera,
spåna och påbörja att staka ut
vägen framför oss. Lika
fantastiskt det är att vara på en
ny anläggning lika
utamanande är det på många
sätt. Innan vi har varit på
Prästgården och upplevt alla
säsonger; vinter, vår, sommar
och höst så är det svårt att veta
exakt vad det innebär för vår
verksamhet på. nya
anläggningen.

Vi startade med att definiera
vår verksamhet samt vilka
grundläggande värderingar vi
vill att HRK, såväl styrelse,
personal som medlemmar
skall jobba på att efterleva. Vi
kommer att presentera och
dela med oss av reslutatet till
er framöver. 

Målet är att
hitta nya

strukturer,
rutiner och

policies
Åsa Agmyr från Sisu var med
oss en stund på söndag
förmiddag och då fokuserade
vi vi på att prata om
kommunikation både internt
och externt. När, var och hur
representerar man HRK
oavsett om man är
förtroendevald, personal eller
medlem. 

Fokus det kommande året
kommer att vara att få
rutiner, struktur och policies
på plats i lite större
utsträckning än tidigare. 
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VECKANS
FRÅGA 
 

När vi skickade ut ridskoleenkäten dök det upp en del frågor
som vi tänkte försöka besvara efter hand. Veckans fråga är
ovanstående: varför måste hästarnas täcke alltid vara så
skitiga?

För det första har vi årstider i Sverige som gör att på höst och
vinter blir det lätt blött och lerigt i hagarna. Hästar älskar att
rulla sig oavsett årstid eller väder och vi har täcken på dels för
att skydda mot väder men även för att om hästarna alltid är
leriga kommer det vara svårt att få bort smutsen och lägger
man då på utrustning så är det lätt att bl.a skavsår uppstår
men också svårt att hålla utrustningen ren och minskar dess
livslängd. 

Så varför är då täckena alltid skitiga? Jo för att även om vi
skulle tvätta täckena varje dag så skulle hästarna också rulla
sig varje dag det vill säga täckena  skulle vara rena i
bokstavligen bara några minuter. Och tvätta täcken skall man
inte göra för ofta då det sliter på hållbarheten. Vad gäller hål
och annat så har vi valt att låta våra hästar gå i flock då de är
flockdjur. Det innebär lek och bus i hagen som ofta genererar
hål och revor i täcken. Vi prioriterar helt enkelt atat de skall få
vara hästar före rena täcken.  
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NY
STYRELSE

Årsmöte betyder också nya
styrelsemedlemmar. 

Tre stycken avgick och fyra nya
ansikten har tillkommit.

Styrelsen för 2023 består av;

Angelica Bellborg Abrahamsson
Ordförande

Mia Sjöberg
Vice ordförande

Anna-Carin Borglin Larsson
Sekreterare och ledamot

Patrik Bloemer
Ledamot

Annika Lundholm
Ledamot

Helen Stenbeck
Ledamot 

Christian Nilsson
Ledamot

Filippa Åberg
Ungdomsledamot

Jessica Ahl
Suppleant

Fredric Spång
Supppleant

På det konstituerande mötet
direkt efter årsmötet valdes
Jeanette Hedberg till kassör. 


