INFO FRÅN STYRELSEN 180105

Hej alla medlemmar!
Först av allt vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! 2018 blir ett
år av nya utmaningar och fortsatt ideellt arbete i vår fina förening. Tack för alla instanser under 2017,
utan alla ideella krafter hade vi inte haft någon förening. Vi vill också tacka vår personal som finns på
anläggningen för ett fint arbete under året och styrelsen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.


















En av våra stora utmaningar är cafeterian vid tävlingarna. Vi testar nu ett nytt koncept och vid
februaridressyren är det F-stallet som kommer att driva cafeterian med hjälp av schemalagda
ridskoleelever (schema för detta kommer så småningom).
Vi fortsätter också att arbeta med underlagen på våra ridbanor under 2018 och söker olika bidrag för
att kunna lösa det ekonomiskt.
Vi är medvetna om att parkeringen och vägen bakom ridhuset är förskräckligt gropig och jobbar på en
lösning. Även gårdsplanen utanför stallarna behöver åtgärdas och vi tittar även på detta.
Vi letar efter en ny tvättmaskin och torktumlare då dem vi har är gamla och utslitna och inte helt
tillförlitliga längre.
Spolspiltan i ridskolestallet kan inte användas som spolspilta då brunnen är helt tät! Vi behöver göra
en ny brunn där och innan det är gjort så får man hitta andra lösningar när man vill tvätta sin häst.
Tänk på att ha era nycklar till sadelkammarna på er när ni är i stallet! Man får inte förvara dem i
foderbåsen eller dylikt.
Imorgon lördag 6/1 går Falktouren av stapeln med utgångspunkt från FORF. Dom har hyrt stora
ridhuset och cafeterian och kommer att spärra av delar av anläggningen. Var beredda på att det är
mycket folk i omlopp då det är ett populärt evenemang!
Styrelsen tackar US för en väl genomförd julshow! Bra jobbat!
Ridskolan har haft programridning med lektionsmästerskap och Lektionsmästare 2017 blev Ylva
Helgesson och Andrea Bengtsson. Stort grattis till er och till alla andra fina ritter!
Ridskolan anordnade också en ”pay and jump ” under jullovet med hela 91 starter! Kul!
US har sitt årsmöte den 27 januari kl. 15 i cafeterian.
Preliminärt datum för årsmötet är satt till den 3 mars, men det kommer att utlysas i god tid enligt det
reglemente som finns för detta.
Tyvärr har föreningen utsatts för inbrott i natt, men inget verkar vara stulet, men dörrar är förstörda
och det har förorsakat en del oreda. Det hela är polisanmält. Tack till personalen som agerade
föredömligt när de upptäckte vad som hänt.
Vi kommer att sammanställa arbetstimmarna för 2017 och den som redan nu vet med sej att den gjort
för lite timmar kan kontakta styrelsen, det finns gott om jobb att hjälpa till med! Även fritt fram för
alla andra medlemmar att höra av sej för att hjälpa till! Vi behöver t.ex. hjälp med underhållsarbete,
reparationer, leta sponsorer, med mera!

