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Hej alla medlemmar!

Nu står jul- och nyårshelgerna inför dörren. Jag hoppas att alla ”tvåfota” och fyrfota vänner får lite
ledighet så att vi alla är fulltankade med energi till nästa termin. Terminen startar v. 2. Maila kansliet,
Synne eller styrelsen om det är något ni undrar över inför terminsstarten. Om inte annat så ser vi fram
emot att ses igen i januari!
Den senaste månaden har vi i styrelsen haft ett antal huvudsakliga arbetsområden. Ett av dessa är
rekrytering av personal till ridskolans verksamhet. Synne och våra vikarier sköter ridlektionerna med
bravur men vi behöver hitta en mer långsiktigt hållbar lösning. Vi förstår att vi så snabbt som möjligt
behöver avlasta Synne som just nu sliter väldigt hårt och detsamma gäller vår stallpersonal. Men vi vill
inte heller göra något förhastat utan vill sköta rekryteringen på ett professionellt sätt och med
klubbens bästa i fokus. Det finns ett antal alternativa lösningar som arbetar utifrån men vi behöver
främst skapa ett ekonomiskt utrymme för ytterligare en anställd. Och vi behöver även arbeta med att
skapa en organisation som är optimal för klubbens utveckling.
Anette slutar tyvärr hos oss på måndagarna vilket vi naturligtvis tycker är tråkigt. Anette är en klippa i
vår ridlärargrupp. Vi har dock glädjen att meddela att Fredrik Gustavsson kommer till oss och tar över
måndagskvällarnas storhästlektioner. Vi är mycket glada för detta och tror och hoppas att det kommer
bli jättebra. Fredrik har kompetens och erfarenhet som vi gladeligen välkomnar in i vår klubb.
Vi vet att underlagen i ridhusen just nu behöver bli bättre och vi arbetar på en lösning under 2019. Vi
söker sponsring men vi behöver även hitta en struktur i vår budgetering och planering så att det inte
kommer som överraskningar i slutet av året för det resursutrymmet har vi inte.
Den 19 januari bjuder HUR KUL in till en clinic på JFK med Jens Fredricsson. Ni anmäler er till
eftermiddagen till min mailadress och ni är redan på hugget har jag märkt och det är jätteroligt. Det är
gratis för alla ridklubbarnas medlemmar. Varje ridklubb har även 10 platser för styrelsemedlemmar
och personal till förmiddagspasset med tema hållbara ridskolehästar med fokus på hältor. Vi ser fram
emot en givande dag. Själv är jag i Stockholm den helgen men ni klarar er galant utan min närvaro =)
En riktigt rolig nyhet är att jag under våren sökte pengar från Norheds stiftelse för att renovera gamla
”klubbis”, alltså det utrymmet som är mellan ponnystallet och mellanridhuset och som är i två
våningar. Vi fick de 385 000 vi sökte för och primärt fokus är nu att skapa ett utrymme för aktiviteter
för våra barn och ungdomar på ridskolan. Därefter har jag inlett en nu pågående dialog med Kulturoch fritidsförvaltningen och de går in och medfinansierar detta och vi har därmed drygt 600 000 att
röra oss med. I och med detta har jag även inlett en dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen och
Tekniska kontoret för att i samband med vår egen renovering av klubbis, få hjälp att åtgärda
mellanridhuset under 2019. Sista ordet är inte sagt i detta ärende men jag återkommer så fort jag vet
mer.
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Vi får tyvärr säga hej då till Mathilda som nu vill göra något annat i sitt arbetsliv. Vi säger ett stort tack
till Mathilda för tiden hon har varit hos oss och ett stort lycka till i framtiden!
Till sist skulle jag vilja ägna en liten stund att prata om framtiden och vilken klubb vi jag vill skapa under
2019. Det finns ett antal viktiga saker som måste komma iordning och det ena är såklart ekonomin. Vi
har fortfarande ett tufft ekonomiskt läge. Många av de förändringar vi har genomfört, genomför eller
kommer genomföra är helt nödvändiga för klubbens överlevnad. Jag har sagt det tidigare men det tål
att upprepas; JFK är en klubb med stor potential men det kom som en chock för mig hur organisationen
fungerar eller rättare sagt inte fungerar. Det är en allt för stor klubb att driva utan professionalism men
alla måste ha i åtanke att allt arbete styrelsen lägger ner är oavlönat och helt på sin fritid. Och det är
där jag under det gånga halvåret ibland har blivit ledsen och frustrerad. Av någon anledning finns det
delar av klubben som inte litar på att vi har klubbens bästa i fokus. Vi möter misstro och agerande som
ibland gör att vi får ett enormt merarbete. Jag förstår att det finns en historisk anledning till en
ackumulerad misstro som rinner över men vi kommer aldrig klara att vända detta om ni inte litar på
oss och ger oss en rimlig chans på en rimlig tid att göra förändringar. Ni måste ha så pass stort
förtroende för oss att vi kan få arbetsro. Och ni behöver följa med i våra förändringar för vi försöker
verkligen se klubbens verksamhet som en helhet. Det betyder inte att vi inte vill ha feedback eller kritik
men vi vill ha ett så pass öppet klimat att ni i första hand kommer till oss och att det alltid är konstruktiv
kritik. Det är så processen måste vara en demokratisk ideell förening. Ni har er rösträtt och möjlighet
att påverka genom att gå in i styrelsearbete. Använd dessa möjligheter om förtroendet sviker men
fram till dess hoppas vi på ert stöd. Jag kan i ärlighetens namn säga att det enbart är under de
premisserna jag kommer orka ytterligare ett år.
Jag vill ändå säga att jag ser fram emot 2019 och tror på oss tillsammans. Jag önskar er alla härliga
medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Månadens medlem
I december vill jag lyfta Monica Eckerström som sliter hårdast i vår fina kafeteria. Hon sköter inköp,
inventeringar och planeringar. Kafeterian är en viktig del av klubbens verksamhet, och kanske främst
som en varm mötesplats på kvällar och under tävlingar. Tack Monica, december månads medlem! En
guldstjärna skickar jag här till dig!

Hälsningar
Lina Bjerke, Ordförande JFK
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