
Hej alla medlemmar! 

Nu har det gått ett par dagar sedan årsmötet 2018 och jag vill, å styrelsens vägnar, tacka för 
förtroendet. Styrelsen är nu en blandning av, dels mycket erfarna personer med stor kunskap 
om föreningen och, dels helt nya personer som kan komma med nya infallsvinklar på de 
möjligheter och utmaningar som vi har framför oss. Jag själv räknas till den senare kategorin 
och jag har nu under ett par dagars tid insett att det är en fantastisk förening. Det finns ett 
starkt engagemang för verksamhetens medlemmar och hästar och jag ser fram emot att möta 
och använda mig av detta.  

Jag har också under dessa dagar insett att klubben har ett antal större och mindre utmaningar. 
Några utmaningar är av praktisk karaktär. Jag tror att den största av dessa är att skapa en 
långsiktig och hållbar struktur på vår organisation. Vi måste skapa en organisation som ger en 
trygg arbetsplats för personalen, en pålitlig stall- och ridverksamhet för våra medlemmar samt 
en rimlig arbetssituation för vår styrelse.  

Andra utmaningar är av mjukare karaktär. Jag tror att den största av dessa är att skapa en väl 
grundad ”klubbanda” där vi alla strävar åt samma håll. Jag vill att Jönköpings Fältrittklubb ska 
vara en plats där barn, ungdomar och vuxna från alla delar av samhället kan lära sig rida, 
oavsett bakgrund. Det ska vara en förening där alla känner sig välkomna, där vi tar hand om 
varandra och där vi har absolut största kundfokus.  

Jag vill även att vi ska vara en bra klubb för alla typer av privatryttare och att vi fortsätter 
arbeta med den goda tävlingsverksamhet vi har. Jag tror även att vi behöver större integration 
mellan ridklubben och den privata delen av verksamheten. Vi måste alla tillsammans hjälpas 
åt och se på varandra som att 1+1=3.  

Det finns som sagt många utmaningar men även stora möjligheter. Jag själv känner mig ivrig 
att komma i gång men inser att ”en sak i taget” är en klok devis. Jag, å styrelsens vägnar, 
önskar att vi får lite tid att läsa in oss på organisationen, arbeta ihop oss som grupp och rita 
upp riktlinjerna framåt.   

OBS:  

En fråga av mer praktisk karaktär är vårens fixardagar 28 och 1 maj (man behöver inte dyka 
upp båda dagarna). Styrelsen förstår att datumet kommer lite snabbt inpå och vi lovar att 
höstens datum kommer in i kalendern i god tid. Jag hoppas att så många som möjligt ändå kan 
komma och vi återkommer med mer detaljerad information inom kort.  Den här typen av 
aktiviteter är otroligt viktiga, dels för underhåll av anläggningen men även för den där 
”klubbandan”.  
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