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Hej alla medlemmar! 

 

Nu har vi äntligen kommit igång med ridskolan igen efter sommarens ledighet. Som redan har 
informerats om så har höstens start varit lite tuff eftersom vi under en tid behöver ha vikarier tills vi 
har hittat en mer långsiktig lösning. Jag vet att några av er är oroade för situationen men vi gör vårt 
bästa för att ändå kunna erbjuda en bra ridskola för er medlemmar.  

Angående situationen så är det någonting viktigt som jag behöver tala om i detta nyhetsbrev. Och det 
är behovet av hjälp i arbetet med att lyfta JFK till en nivå som vi önskar. Både i termer av ekonomi och 
i termer av kvalitet på de tjänster vi erbjuder. Jag tror att vi måste komma tillbaka till de grundläggande 
tankarna kring att detta faktiskt är en ideell förening som till stora delar behöver drivas med ideella 
krafter. Det är en demokratisk förening som har valt den ideella styrelsen. Vi i styrelsen är dock bara 
en del av denna ideella kraft och vi lägger ner oerhört mycket tid just nu på att få struktur, få kontroll 
på kostnader, hitta möjligheter att öka intäkterna, skapa en hållbar miljö för vår personal och våra 
hästar.  

Min absoluta strävan är att styrelsen i framtiden ska vara mindre operativ och istället arbeta med 
strategier framåt. Men där är vi, av historiska skäl inte just nu. Och våra krafter i styrelsen räcker inte 
till, varken i termer av tid eller i termer av energi. Jag vet att ni medlemmar ställer upp i tider av kris 
men även kontinuerligt i andra sammanhang. Dock måste vi nu öka denna typ av engagemang och det 
handlar inte om att få de som redan engagerar sig att arbeta ännu mer. Det handlar istället om att öka 
antalet engagerade medlemmar och sprida ut arbetsinsatserna på fler personer.  Jag skulle önska att 
vi alla kunde känna att JFK är vår klubb tillsammans och att allt jobb vi lägger ner gör vi för klubben 
och främst för de ungdomar vi vill ska fostras hos oss.  

Jag vet att många av er vill hjälpa till men det kan ibland vara svårt att veta var det krävs stöttning. Så 
för att vara konkret så har jag försökt ge exempel på vilken typ av hjälp jag, styrelsen och ridlärarna 
skulle behöva ha hjälp med. Vi är självklart öppna för kreativa förslag på andra grupper och tar 
tacksamt emot dem.  

Så för de som känner sig manade och tycker att någon av nedanstående punkter kan passa ber jag er 
meddela vilken grupp i ett mail till mig:  linabjerke013@gmail.com  

Ridskolan 

• Aktiviteter (exempelvis läxhjälp, pyssel) 
• Arbetsgrupp för att starta med ridning för funktionsnedsatta 
• Arbetsgrupper för aktiviteter på helger  
• Arbetsgrupp för aktiviteter på teoriveckor 
• Arbetsgrupp för tävlingar 
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Marknad och kommunikation 

• Arbetsgrupp-/er för kontakter med företag för sponsring för ridskolan, ridskolans evenemang 
samt sponsring för tävlingar (tillsammans med Maarit) 

• Sökning av stipendier och bidrag utöver de kommunala 
• Arbetsgrupp för övriga föreningsintäkter  

 

Projekt 

• Projektledare för JFK-dagen (planeras för VT 2019) 
• Arbetsgrupper för JFK-dagen  
• Arbetsgrupp för anordnande av Clinic med Jens Fredricsson 

 

Anläggning 

• Arbetsgrupp för visst underhåll av anläggning och ansvarig för att delegera dessa uppgifter 
(exempelvis genom en lista i receptionen) 

• Arbetsgrupp för fixardagar 
• Arbetsgrupp för kafeterian  
• Trivselkommitté  

 

Tävling 

• Arbetsgrupper för Summer Dressage 
• Arbetsgrupper för klubbhoppningar 
• Arbetsgrupp för klubbdressyr 

 

US 

• Arbetsgrupp för stöd till ungdomssektionen 
o Ponnyridning i kombination med barnkalas 
o Käpphästhoppningar 
o Ponnyridningar 

 

Hälsningar 

Lina Bjerke, Ordförande 


