VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE
2012
STYRELSEN
Styrelsen för Oskarshamns Ridklubb har under 2012 bestått av följande med
respektive kontaktområden:
Ewa Andersson
Ordförande, Kommunen, personal, sponsring
Eva Häll
V. Ordförande, Klubbtidning, US, presskontakt
Kerstin Wigren
Ledamot, Miljö, grönt kort, tävlingssektionen
Elisabeth Englund
Ledamot, sekr, Cafékommittén
Caroline Stjernberg
Ledamot, v.sekr,
Ingemar Idh
Ledamot, Medlemsuppstallade
Johan Gunnarsson
Ledamot
Mikael Johansson
Ersättare, Anläggningen, verksamhet för funktionshindrade
Maria Franzén
Ersättare, Hemsidan
Rebecka Englund
Ersättare, Tävlingssektionen
Rebecka Hallberg
Ersättare för Caroline Stjernberg, Presskontakt
Madeleine Dunsäter,
Verksamhetschef, adjungerad till styrelsesammanträden
Övriga ansvarsområden som personer utanför styrelsen har tagit ansvar för:
Roger Karlsson
IT-frågor
Göran Rönnerholm
Sponsoransvarig
Camilla Karlsson
Pressansvarig
Joakim Åkerman
Anläggningen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsesammanträden.
PERSONAL
Följande har under året varit anställda av ORK.
Madeleine Dunsäter, Verksamhetschef
Helena Svensson, Anette Johansson och Tomas Jonsson – ridinstruktör och
stalltjänst
Fredrik Olsson, David Larsen och Peter Ring – stalltjänst
Caroline Stjernberg, Linnéa Karlsson – ridinstruktör och stalltjänst som timanställda

MEDLEMMAR
Medlemsantalet 2012-12-31 uppgick till 413. Det är en minskning med 18
medlemmar under året. Styrelsen tar nedgången på stort allvar och har diskuterat hur
vi kan rekrytera nya medlemmar.
MEDLEMSUPPSTALLADE
Vi har haft 13 medlemsuppstallade. Vi är glada för att så många vill vara
medlemsuppstallade hos oss. Ni är viktiga i verksamheten genom att finnas där som
förebilder för våra ridskoleelever.
VERKSAMHET
Under året har det varit ca 190 lektionsryttare varje vecka.
Vi ser som prioriterat att driva ridskola för att så många som möjligt ska ges möjlighet
att få umgås med hästar och få kunskap i ridning och hantering av hästar. Kvalitet
och säkerhet är ledorden för arbetet och vi kommer fortsätta arbetet med att sprida
kunskap om vikten av säkerhet.
Under året har både anställda, styrelseledamöter och funktionärer aktivt deltagit i
olika kurser/evenemang. Det har även hållits kurser i ORK regi.
Våra lektionshästar har vi använt i verksamheten på ett omdömesfullt sätt och vi har
avvecklat och rekryterat hästar under året.
Anläggningen genomgår kontinuerligt uppfräschning och renovering. Under året
asfalterades planen framför ridhuset. Genom att medlemmar ställt upp med att sälja
och köpa NewBody samt toalett- och hushållspapper har vi kunnat betala
asfalteringen själva.
Våra instruktörer har kunnat erbjuda träningar både i grupp och individuellt till våra
medlemmar.
Under året har vi haft ett flertal tävlingar för häst och ponny på klubb-, lokal- och
regionalnivå både i dressyr och hoppning. Vi har även haft lag inom både hoppning
och dressyr. Tävlingsverksamheten är en viktig del i ORKs verksamhet. Vi ser gärna
att fler vill tävla både i våra egna arrangerade tävlingar som att representera ORK på
andra tävlingar.
Vi har även under det här året fått följa Eva Ottossons framgångar inom parkörning.
För tredje året i rad SM-mästare. Eva har även blivit uttagen till landslaget. Vi är
mycket stolta över att ha Eva hos oss och att hon valt att tävla för ORK.
Händelser under 2012
Medlemsaktiviteter har genomförts som bussresa till Ullared. Ridsportensdag blev en
stor succé med uppmärksamhet både i lokalpressen som i Ridsport. ”Havrepappan”
tyckte att ORK är ”stekhet”.
Satsningen på att vinna tävlingen i ridborgarmärket var nära att lyckas. 500 tog i alla
fall märket.

Till vår stora glädje blev en av våra duktiga ungdomar, Linnéa Karlsson, vald till 2012
års kvinnliga ungdomsledare i Oskarshamns kommun.
Avslutningsvis vill vi styrelsen tacka Oskarshamns kommun för det goda samarbete
vi har haft under året. Vi är också djupt tacksamma till personal och medlemmar som
under gångna året ställt upp och hjälpt till i Oskarshamns Ridklubb.
Tillsammans är vi Oskarshamns Ridklubb!
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