
Hej alla medlemmar! 

Hoppas att ni alla har en härlig sommar och att ni njuter av det fina vädret. Minnena av det behöver                    
vi kapsla in och spara för att ta fram när det blir mörkare kvällar och novemberslasket kommer. Vi i                   
styrelsen ser dock fram emot hösten då ni alla kommer tillbaka till anläggningen och när               
verksamheten drar igång på allvar igen.  

Det har hänt en del saker under sommaren som berör många av er. Tyvärr slutar två av våra ridlärare,                   
Carin och Anna vilket vi såklart är mycket ledsna över. Jag och hela styrelsen vill skicka ett stort tack                   
till dem för tiden hos oss på JFK. Vi är tacksamma för den stora kunskap de har fört över till våra                     
elever samt den goda energin som de har spridit i stallet och på ridbanorna. Nu väntar nya                 
utmaningar och vi önskar dem ett stort lycka till!  

Vi utlyser nu två nya tjänster på ridskolan men det tar naturligtvis lite tid att få någon på plats och vi                     
förstår att detta kan skapa oro hos er medlemmar. Synne och Anette kommer att ha en stor del av                   
lektionerna till en början samtidigt som att vi kommer behöva ta in vikarier. Vi sitter nu och arbetar                  
fram en plan för hur vi löser början på terminen. Med en stilla vädjan om lite förståelse för att det                    
blir vikarier som får rycka in under vissa lektioner så kommer vi lösa detta.  

Under sommaren har vi även fått en ny kassör i styrelsen och vi tackar Tomas Luthman för allt hårda                   
arbete han har lagt ner i klubben. Vi välkomnar nu Anders Hammarstedt som vår nya kassör och jag                  
hoppas att vi kan få in lite nya perspektiv på klubbens status. Vår sekreterare, Veronika Elg måste                 
tyvärr också sluta som styrelsemedlem men hon hjälper fortfarande oss med hemsidan och sociala              
medier. Detta tackar vi henne för innerligt.  

Vi kan glädjande meddela att vi under sommaren har fått in två fina ponnys, Bosman och Sandra och                  
en storhäst som heter Altea. Altea kommer att behöva ridas till under några månader innan hon kan                 
sättas in i verksamheten. Innan sommaren köptes två storhästar in, Herman och Femman. Dessutom              
fick vi Daisy (sponsorhästen).  

Vi kämpar fortfarande med ett svårt ekonomiskt läge där det i dagsläget inte finns något utrymme för                 
investeringar. Styrelsen är dock hoppfull om att kunna vända detta. Vi genomför många förändringar              
just nu där mycket handlar om att strukturera hela verksamheten. Ledorden måste vara ordning och               
reda i ekonomin, effektivitet, gott arbetsklimat, god hästhållning samt härlig klubbanda. Allt för             
många av dessa ledord har försvunnit i den kämpiga situation som JFK under en längre tid har                 
befunnit sig i. Jag förstår att det jag kallar för ”strukturera verksamheten” för vissa kan kännas                
onödigt hårt eller allt för plötsliga förändringar. Jag ber er dock att lita på oss som styrelse som har                   
hela bilden framför oss. Många av dessa förändringar är helt enkelt nödvändiga för att kunna följa                
dessa ledord. Har ni frågor, åsikter eller kritik tar vi gärna emot dem genom vår mail eller direkt till                   
någon av oss.  

Vi kommer även förändra schemat på så sätt att lördagarna frigörs från ordinarie lektionsverksamhet              
på ponnysidan och vi kommer istället erbjuda andra aktiviteter till er medlemmar så som exempelvis               
uteritter och prova-på-storhästgrupper. Har ni förslag på vad ni önskar för aktiviteter med hästarna              
så får ni gärna skicka in dem till oss i styrelsen eller till Synne.  

Nu önskar jag er en fortsatt trevlig sommar så ses vi i augusti! 

 

Lina Bjerke 

Ordförande, JFK 


