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Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i
§ 17, andra stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant
utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SVRFs och distriktets allmänna möten och ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
22.Övriga ärenden som kan upptas till beslut på årsmöte
23.Sammanträdets avslutande

Verksamhetsberättelse 2018
Wisby ridklubb
Verksamhetsåret 2018
Styrelsesammansättningen 2018 har varit en blandning av nya och gamla
styrelsemedlemmar. Året har varit fyllt med spännande utmaningar och många
nya lärdomar.
Styrelsen fick ett mycket tydligt uppdrag av medlemmarna vid årsmötet 2018,
att förbättra ekonomin och se över klubbens utgifter. Detta arbete började
styrelsen med på en gång efter ett konstituerande möte, genom att ha extra
budgetmöte. Tyvärr så fick vi ett ordentligt bakslag under sommaren, då
grovfoderkostnaden skenade. Vi träffade då både Regionen, Gotlands
ridsportförbund och Idrottsförbundet för att få ekonomisk hjälp för dessa extra
kostnader. Vi gick också ut och bad alla medlemmar om ekonomisk hjälp.
Fortsatt gjorde vi en översyn på antalet anställda, vilket ledde till neddragning
på ridskolans administrativa tjänst. Vi beslutade också att inte heller detta år
anställda någon vaktmästare, då det inte fanns någon ekonomisk möjlighet till
det, Det var heller inte någon vaktmästare anställd under större delen av 2017.
Vi gjorde också om privatstallet på Rävhagen till ett kollektivstall, då det
tidigare driftsättet inte var ekonomiskt.
Vidare så bjöd vi in till medlemsmöte kring skötseln av anläggningarna,
Silikaten och Rävhagen. Där beslutades att vi skulle göra ett försök med att
medlemmarna gemensamt skulle stå för underhållet genom att skriva upp sig
på ett arbetsschema. Utbildning i underhållsarbetet anordnades.
Även detta år genomfördes ett större förbättringsjobb av underlagen i ridhusen
med hjälp av Broströms. Vi fick också hjälp av Bengt Wiman att ta bort både
banken och vattengraven på stora banan vid Silikaten.

Då det var valår 2018 så deltog delar av styrelsen på flertalet politiska möten
för att föra fram ridsportens behov av ekonomiskt stöd. Vi hade även flera
partier på studiebesök vid anläggningarna för att påvisa det stora behovet av
renoveringar. Vidare så hade vi möten med Kultur och Fritid för att diskutera
behovet av vaktmästare eller annat stöd. Det har också förts många samtal

kring ”gropen” och WRKs önskemål om att få överta detta område om
fotbollen flyttar.
Styrelsen har också påbörjat en projektidé gällande ombyggnad av
anläggningen på Rävhagen, vilken vi hoppas kunna fortsätta med under 2019.

I december kallade styrelsen till ett akutmöte kring ridskolans framtid. Detta
ledde till att det bildades en föräldragrupp som gjorde en hjälteinsats och
skapade olika arbetsgrupper för att hjälpa till med driften/skötseln av
ridskolan.

Styrelsen
Under året har styrelsen träffats minst en gång i månaden för styrelsemöten. Vi
har också haft ett antal extramöten för att diskutera specifika frågor.
Styrelsen har också bjudit in till två medlemsmöten, ett med fokus på
anläggningarnas underhåll och ett kring ridskolans framtid.

Medlemsverksamhet
US genomförde ett antal arrangemang under året tex. en sommaravslutning i
juni och en bejublad julshow i dec.
Vi ansökte också om pengar från Ridsportförbundet för att kunna genomföra
utbildningar för klubbens barn- och unga. Med dessa medel kunde vi då
erbjuda en mycket fin föreläsning av Sanna-Marie Pettersson om sitsens
betydelse för ridning och häst. Vi kommer också att ha ytterligare två
föreläsningar under 2019.

Träningsverksamhet
Under 2018 har vi haft externa träningar på vår anläggning. I dressyr har vi haft
Cecilia Stenström och Sanna-Marie Pettersson och i hoppning Ninna Sjö samt
att Emma Hansson hade hoppträning under vårterminen.
Tack

Ett stort tack till alla som lagt ner så många ideella timmar och arbetskraft för
er förening under året, ni är guld värda!
Tack till tidigare ordförande Desirée Andersson och Gunnar Eneqvist för allt
stöd i olika styrelsefrågor. Även ett stort tack till Sara Westling.
Tack till Region Gotland, Sisu, Gotlands Idrottsförbund, Gotlands
Ridsportförbund, Broströms, Perra på travet samt alla andra som sponsrat oss
på olika sätt det har betytt mycket för oss.

Nu blickar vi framåt och hoppas att 2019 kommer att bli ett kanonår!

Linda Adegren, Ordförande.

Tävlingskommittén
Under 2018 har klubbens ryttare presterat många fina ritter, resultat och
placeringar. Klubbens tävlingskommitté har under året anordnat både lokala
och regionala hopp- och dressyrtävlingar. Pay and jump är ett fortsatt populärt
inslag och vi har även kommit igång igen med programridning i dressyr. Som
vanligt har vi även haft klubbmästerskap i både hoppning och dressyr.
Styrelsen och tävlingskommittén vill tacka alla funktionärer för deras insatser.
Dessa har möjliggjort att vi har kunnat erbjuda klubbens medlemmar och även
öns övriga ryttare många tävlingstillfällen under året. Under 2018 har vi haft 41
licensierade ryttare. Vi har glädjande nog haft en hel del sponsorer på våra
tävlingar under året, vilket vi givetvis är väldigt tacksamma för.
Dressyr
Wisby ridklubbs dressyrtävlingar har under 2018 anordnats av en grupp på ca
fem personer samt ett antal funktionärer som ställt upp och bidragit. Gruppen
har under året haft flera möten för att planera, förbereda och genomföra
tävlingar på lokal och regional nivå. Under 2018 genomfördes åtta
tävlingsdagar med varierat deltagarantal. Utöver det genomfördes ett
klubbmästerskap i december med 11 startande.
WRK har två egna licensierade dressyrdomare fördelat på en upp till Msv B och
en upp till St Georges. Domarna och överdomarna har deltagit i fortbildning för
överdomare som genomfördes på ön och de har även deltagit i
repetitionskurser på olika utbildningsnivåer på fastlandet.
DM 2018 DM avgjordes hos Suderbys ridklubb den 30/9. Bland ridhästarna så
gick både silvret och bronset till WRK ryttare. Tvåa kom Kari Moum Gustafsson
och Independence och trea kom Linnea Widing och Salza.
GM 2018 På vår egen tävling i november avgjordes årets Gotlandsmästerskap.
WRK segrade bland ridhästarna. I laget red Jenny Löfgren –Ozzy Osborn TB,
Alicia Martinsson – C´est si Bonne och Michaela Möllerström –Magnum IV.

KM 2018
KM pristagare i dressyrridhäst blev:
1:a Ebba Bohman-San Valento
2:a Linnea Widing –Salza
3:a Mia Bengtsson -Gloria

KM pristagare bland ponnyerna blev:
1:a Emma Sandgren – Moro
2:a Lovisa Jakobsson – Nutella
3:a Emma Adegren-Eckerberg -Musse

Vandringspriser 2018
Årets dressyrponny 2018 My Rhiannon – Märta Crusell
Årets dressyrhäst 2018 Independence – Kari Moum Gustafsson

Hoppning
Under 2018 har vi genomfört fyra Pay and jumps med totalt 333 starter, vilket
är en liten ökning jämfört med 2017. Vi har arrangerat tre tävlingshelger i
lokal/regional hoppning, en i mars, en i juni och en i november. Totalt på dessa
tre tävlingshelger var det 451 starter, vilket är en ökning med året innan, men
2017 hade vi bara två tävlingshelger. KM avgjordes på vår hopptävling i
november. Lilla KM hade vi i december, då med totalt 27 starter.
De banbyggare vi har använt oss av under året är Charlotte Nordahl-Grauning
och Lisa Horwitz.

PAS/RAS Wisby Ridklubbs lag tog för andra året i rad hem totala HRAS DIV II. I
laget har följande ridit de olika omgångarna: Johanna Björkander –Happy She,
Emma Pettersson –Nicolhas, Ninna Sjö –Cravall, Ebba Bohman –San Valento,
Cajsa Olsson –Castelli, Tilde Wästlund –Orlandia.
Lilla KM
Våra pristagare i Lilla KM Ridhäst:
1. Lotta Torberg – Halo
2. Emmeli Christensen – Lady D
3. Anna Vestberg Bysell – Castelli
Våra pristagare i Lilla KM ponny:
1. Emma Ekman – Nitali´s Kaze
2. Ella Djurberg – Nutella
3. Ella Björkander – Joycie
KM
Våra pristagare i stora KM ridhäst:
1. Cajsa Olsson – Castelli
2. Angelica Martell - Mary
Våra pristagare i stora KM ponny:
1:a Märta Johansson – Mystic Mowhalk
Vandringspriser 2018
Årets hopphäst 2018 Blackberry – Cajsa Olsson
Vi vill även uppmärksamma Monika Andersson som under 2018 haft fina
framgångar i Working Equitqtion, WE.
Wisby ridklubbs tävlingskommitté tackar alla för detta år!

Ridskolan
Ridskolan har under 2018 haft ca 125 uppsittningar per vecka fördelat på ca 80
st ridskoleelever och 24 st hyrare. Det har utökats till drygt 20 st grupper plus
några som rider enskilda lektioner för dyrare pris.
Vi har 12st hästar i stallet varav 7st är ponnier och 5st är RH.
Personal: Det är 5st fördelat på ca 70 timmar i veckan,
Linda, Caroline, Linnea, Elvira och Lena.
Linda Herlitz

Handikapp
Under 2018 har vi äntligen kommit igång med flera olika projekt för både
funktionsnedsatta barn/ungdomar och vuxna.
Linda Herlitz på ridskolan har haft ridning för särskolan en gång i veckan under
hösten. Det kommer även att fortsätta under våren, vilket vi är mycket glada
och stolta över.
WRK har också haft ett projekt tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin
under hösten. Styrelsen ansökte om pengar från Svenska Ridsportförbundet
och fick ekonomiskt stöd för att kunna erbjuda hästaktivitet och ridning till
barn och unga med psykisk ohälsa, framförallt neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Linda Adegren höll i dessa grupper med stöd från
personal från barn- och ungdomspsykiatrin. Projektet blev mycket uppskattat
och grupper blev snabbt fyllda. Även detta projekt ska vi fortsätta med under
2019.
Ridskolan har också fortsatt att erbjuda ridning för vuxna med
funktionsnedsättning. Det har varit två HK ryttare som haft lektion varje vecka.

Utbildning
Det har tyvärr inte varit så mycket utbildningar som vi önskat under 2018. Vi
hade några medlemmar som deltog i TUUT konferensen, vilket var mycket
uppskattat. Delar av tävlingskommittén har fått utbildning i TDB och Equipe av
förra ordförande Desirée Andersson.
Alla ungdomar var även varit inbjudna till en föreläsning om hästens
fungerande och sitsens betydelse. Föreläsare var Sanna-Marie Pettersson.
Vi hoppas att 2019 ska kunna erbjuda flera intressanta utbildningar.

Cafeteria kommittén
CAFEÉT HAR I ÅR GÅTT MED DRYGT 15 000 KR I VINST!
Mycket tack vare alla fina bakverk som medlemmar gjort till våra tävlingar,
stort tack för det. Vi bjuder även alla funktionärer på våra hopptävlingar på
frukost, lunch o fika
Vi söker fortfarande några personer som vill ingå i vår cafeteriagrupp o hjälpa
till ett par ggr per år

Verksamhetsberättelse 2018
Wisby Ridklubbs Ungdomssektion
Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen Styrelsen har bestått av
● Ordförande: Linnéa Magnusson
● Vice ordförande: Märta Johansson
● Sekreterare: Wilma Eriksson
● Kassör: Astrid Norragård
● Ledamöter: Emmy Larsen, Emilia Hogenfält
Styrelsen hade 6 protokollförda sammanträden under året.
Sammanfattning av året 2018 Ungdomssektionen inledde det nya året med
årsmöte den 4/2 där vi fick en helt ny styrelse.
Nya positioner utdelades på ett konstituerande möte. Totalt hade US 5
aktiviteter/projekt under årets gång. 2 under vårterminen och 3 under
höstterminen. Under vårterminen i april höll vi i en prova-på dag där tanken var
att man kunde komma och testa på ridsport hos oss för att locka medlemmar
till klubben. Det var väldigt lyckat med många glada barn som fick testa på att
rida för första gången. Vi avslutade vårterminen med sommaravslutning
tillsammans med klubbens styrelse där US höll i lekar, tävlingar, tipspromenad
och vi avslutade med att grilla tillsammans. I november lagom till halloween
höll US i en spök-övernattning där vi hade både spökvandring, lekar och film
med godismys. Sedan började vi planera, arbeta och träna inför vår årliga
Julshow som hölls i december tillsammans med våra engagerade och duktiga
hyrare vi har på ridskolan. Det blev en väldigt lyckad show som uppskattades av
publiken. Dagen efter julshowen hade vi även en föreläsning av Sanna-Marie
Petterson som handlade om sitsen påverkan på hästen och hästens beteende i
olika situationer beroende på träning och miljön runt omkring den.
Efter ett intensivt och lyckat verksamhetsår blickar vi framåt med höga
ambitioner och hoppas på ett ännu bättre år 2019 tillsammans med våra
engagerade ungdomar i klubben.
Linnéa Magnusson, ordförande

Styrelsen och kommittéer 2018
Ansvarsområde

Ansvariga

Ordförande

Linda Adegren

Ja

Vice ordförande

Anders Eckerberg

Ja

Sekreterare

Maria Qwiberg

Ja

Kassör

Ann Ivarsson

Delvis

Ekonomigrupp,
Lotta Olsson
reseansvarig,
cafékommitté
Ekonomigrupp, ansvarig Sara Westling
faktura
Tävlingsansvarig
Fia Sjö-Svensson,
Johanna Björkander
Grenledare
SaraWestling
hopp/dressyr
Utbildningsansvarig
Lotta Andersson

Styrelsemedlem

Ja

Adjungerad
Nej

Ja

Handikapp ansvarig

Linda Adegren

Ja

Ordförande US

Linnea Magnusson

Ja

Anläggning/säkerhet

Anders Eckerberg

Ja

Ridskoleansvarig från
styrelsen
WRKs representant vid
GRF
Suppleant GRF

Linda Adegren

Ja

Ebba Boman

Ja

Maria Qwiberg

Ja

Tränaransvarig,
ridhusbokningar
Sponsring, utveckling

Lotta Andersson

Ja

Styrelsen

Anläggningskommitté
Cafékommitté
Hemsidan och sociala
medier

Anders Eckerberg,
Ninna Sjö
Veronika Pettersson
Fia Sjö-Svensson

Revisorer:
Katarina Öhman, Håkan Johansson
och Bertil Virgin från regionen

Ja
Nej
Ja

Styrelsen 2018
Ordförande 1 år
Ledamot 2 år (avgick under året)
vakant
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 1 år
Ledamot 1 år
Ledamot 1 år
US ledamot
Suppleant 1 år
Suppleant US

Linda Adegren
Ann Ivarsson
Maria Qwiberg
Lotta Olsson
Anders Eckerberg
Lotta Andersson
Ebba Boman
Linnea Magnusson
Veronica Pettersso
Emmy Larsen

Platser som ska fyllas 2019-2020
Ordförande val på 1 år
Ledamot kvarstår 1 år
Ledamot kvarstår 1 år
Ledamot kvarstår 1 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
US ledamot
Styrelsesuppleant 1 år
Suppleant US

Vakant
Vakant
Maria Qwiberg
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
US väljer sin ledamot
Vakant
US väljer sin suppleant

Valberedning 2018: Madelene Johansson, Monika Hedren och Elvira Karlsten
Nomineringar som kommit in:
Madelene Johansson nyval
Christian Christenssen nyval
Monika Andersson nyval
Linnéa Viding nyval
Sanna Leissner nyval
Linda Adegren nyval, tidigare ordförande
Maria Qwiberg omval
Karin Leoson nyval

Nominerade till valberedning 2019
Anders Eckerberg, Ninna Sjö, Fredrik Öström

Årsredovisning
Se bilaga

Balansrapport
Se bilaga

Resultatrapport
Se bilaga

Revisorernas berättelse
Se bilaga

Inkomna motioner
Motion till Wisby Ridklubbs Årsmöte 2019-02-17
Fondera pengar till skötsel och underhåll underlagen genom delaktighet,
glädje, samarbete och kunskapsutbyte.
2. Bakgrund
- Hur får vi råd att vid behov byta ut och fylla på material på våra ridbanor
samt underhålla dom?
- WRK har under flera års tid halkat efter när det gäller ekonomi till att
sköta underhåll av underlag till klubbens ridbanor. Man kan också säga att det
är förhållandevis svårrekryterat att få tag i en intresserad, ansvarstagande,
läraktig och självgående person.
- Beskriv de möjligheter/hinder du ser.
WRK skulle kunna börja fondera pengar varje år ämnade åt underlagsunderhåll
tack vare intjänande av vaktmästarlön. Ca 100 - 200 000kr om året.
3. Förslag på lösning
2-4 personer sköter all körning med Kuboto och harv. Därtill kommer samtliga
stall med närhet till anläggningen och ridskolan – tillika ofta användare av
anläggningen. Ca 6-8st stall delar på den löpande skötseln enligt ett rullande
schema. Det skulle innebära ansvarsvecka för skötsel var 6-8 vecka. Det mesta
av det arbetet kan skötas på helger då det handlar om att handarbeta med
skottning och fräsning kanter samt vattning.
4. Förslag till beslut
Att man beslutar att fondera pengar till ovanstående utifrån beskrivna förslag
till lösning.
5. Namn och Datum
2019-02-03

Ninna Sjö

Visby 2019-02-03

Motion till WRKs årsmöte 2019-02-17
För att säkerställa att styrelsen kan arbeta med frågor som för klubben framåt
och förbättra anläggningen så behöver det göras förändringar i den struktur
som klubben har idag.
Ett sätt kunde ändra från kommitté till sektion inom alla områden. Detta skulle
medföra ett ökat ansvar för de olika sektionerna framförallt gällande budget.
Idag är det endast ungdomssektion och alla de andra delarna, tävling, ridskola
och café är kommittéer.
Linda Adegren

Motion till WRKs årsmöte 2019-02-17
Hej!
Jag vill att man säkerställer underhållet av ridhusens underlag, det är inte
hållbart att det ska ske på idéell basis. Det behövs en anställd som har till
uppgift att sladda 3-5 ggr per vecka.
Jag vill även att man tar upp frågan om att förbättra underlaget i ridhusen.

Mvh Malin Norling

