
 

 

Hej alla härliga medlemmar! 

Nu har jag och den nyvalda styrelsen arbetat tillsammans i närmare två månader och det har 
varit en tid med mycket lärande och intensivt arbete. Med handen på hjärtat kan jag säga att 
jag nog inte riktigt förstod vilket stort arbete JFK har framför sig. Klubben har under en lång 
period kämpat med ekonomiska och operativa svårigheter. All eloge till tidigare styrelsers 
hårda arbete! Vår ambition är att ta emot stafettpinnen med ny energi och nya idéer.  

Jag insåg väldigt snabbt att det första arbetet som nu måste göras är att skapa strukturer. Vi 
behöver bygga upp en organisation som kan hantera vår stora verksamhet. Det förtjänar ni 
som är medlemmar hos oss.  

Vi har inlett ett arbete med att skapa en organisation där personal och medlemmar vet hur 
ansvarsfördelningen ser ut. Det långsiktiga målet är att skapa en väl fungerande ridskole- och 
hästverksamhet och en produkt som nuvarande och framtida medlemmar är nöjda med. För 
att påbörja detta arbete är det ett antal punkter som i dagsläget är särskilt angelägna att få 
ordning på.  

• Fortsätt samarbete med kommunen om arrendeavtal och underhållsansvar 
• Plan för innehav av hästar och ponnyer som är långsiktigt hållbar.   
• Skapa ett bra arbetsklimat för vår personal, ridlärare, stallpersonal och extra personal.   
• Vi behöver skapa effektiva processer kring exempelvis avtal, hyror, avgifter som är 

tydligt kommunicerade och likvärdiga för alla.  
• Vi behöver arbeta med vår ungdomsverksamhet (US) där alla känner sig inkluderade.  

Det är många fler saker som är viktiga att arbeta med men om det är något jag har försökt 
tänka på under dessa veckor som ordförande så är det att försöka fokusera och tänka ”en sak 
i taget”. Jag vet att många frågor berör och engagerar er medlemmar men jag skulle önska att 
ni medlemmar har lite tålamod med oss i styrelsen. Vi har en lång lista och ska beta av den så 
fort det går och förhoppningsvis kommer vi snart ha en klubb där vi snarare kan jobba framåt 
än att ägna oss åt att lösa akuta problem. Men vi tar naturligtvis tacksamt emot era förslag på 
förbättringar och vi inbjuder särskilt till all frivillig arbetskraft som finns därute i medlemsleden 
att hjälpa till. Man brukar ju säga ”många bäckar små….”. 

För de som inte vet så är jag i USA mellan 8 maj och 17 juli och arbetar. Jag bidrar på distans 
men har naturligtvis en hel styrelse som gör ett fantastiskt arbete på hemmaplan. Nedan följer 
den ansvarsfördelning som nu råder inom styrelsen.  



Lina Bjerke 
Ordförande och övergripande ansvar 

Alice Moon 
Vice ordförande och ansvar för ridskolan och privatstallen (tillsammans med Louise) 

Tomas Luthman 
Kassör 

Saffran Möller 
Ansvar över personal 

Louise Enlund 
Ansvar för ridskolan och privatstall (tillsammans med Alice) 

Lars Eriksson 
Ansvar för anläggning (tillsammans med Mirkka) 

Mirkka Wikström 
Ansvar för anläggning (tillsammans med Lars) 

Veronika Elg 
Sekreterare och ansvarig för marknad och kommunikation (tillsammans med Jan) 

Jan Berkesten  
Ansvarig för marknad och kommunikation (tillsammans med Veronica E) 

Veronica Nore 
Ansvarig för tävlingssektionen 

Göran Ljungberg 
Ansvarig för tävlingssektionen (tillsammans med Veronica N) 

Rebecca Florin 
Ansvarig för US (tillsammans med Hannha) 

Hannha Hermansson 
Ansvarig för US (tillsammans med Rebecca) 

Har ni frågor eller funderingar inom något av respektive områden, maila till 
styrelsen@jonköpingsfaltrittklubb.se och märk gärna mailet tydligt med vilket område det 
berör. 

Lina Bjerke, Ordförande och tillfälligt stationerad i Brooklyn, New 
York 
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