
 

19 mars 2019 

 

Hej! 

 

Halva mars har passerat och jag är nog inte ensam om att längta efter våren. Vid den här 

tiden på året känns det som om man har fått sin beskärda del av mörker och slask. Det har 

tyvärr gått lite för lång tid sedan det senaste nyhetsbrevet och jag skyller på hög 

arbetsbelastning. Det är ett antal saker som främst har upptagit min tid och jag vill dela 

med mig av detta till er:  

Den ena är det intensiva arbetet med att gå i mål med rekryteringsprocessen till positionen 

ridskolechef. Vi välkomnar Josephine Ryberg och vi är verkligen glada för denna 

rekrytering. Våra främsta önskemål är nu att vi ska öka antalet aktiviteter kring ridskolan, 

få en bättre arbetsledning för vår personal och i slutändan öka antalet ridande elever. Jag 

fick en fråga på årsmötet om vi har utrymme för en sådan rekrytering och svaret är enkelt: 

vi har inget val. Verksamheten är för stor för att styrelsen ska jobba så mycket operativt på 

ledig tid. Det blir inte bra och det är heller inte rimligt. Nu satsar vi, jag tror och hoppas att 

ni redan har märkt det! Exempelvis påsklovsaktiviteter, Anders Eriksson clinic mm. Jag 

ber er nu på mina bara knän att vara öppna för förändring. Vi får hit en energisk och kreativ 

individ med lång erfarenhet som ser på vår ridskola med nya ”ögon”. Det är viktigt att vi 

inte fastnar i gamla mönster, det visar både ekonomiska siffror men även ”andan” i 

klubben. Vi ska samtidigt inte förändra för saken skull och vi ska behålla de saker som är 

bra. Vi ska framförallt vara lyhörda mot vår personal som har slitit extra hårt under lång 

tid.  

Den andra saken som upptagit mycket av min tid med JFK handlar om våra barn och 

ungdomar och deras relationer. Varje vecka skickas skärm-dumpar till mig med bilder på 

hur våra barn pratar med och om varandra. Nu är läget så allvarligt att vissa barn är rädda 

och tveksamma till att komma till stallet. Vi har haft enskilda möten med föräldrar och 

barn samt gruppmöten vid särskilda händelser. Styrelsen kommer ta ett större grepp kring 

detta under 2019 och ska börja med en extern föreläsare för våra barn och ungdomar i 

början av april (mer info kommer). Jag skulle önska att jag kunde begära ”obligatorisk 

närvaro” för alla barn. Vår policy tillåter inte att man är elaka mot varandra och bryts denna 



 

policy får man inte vara på JFK. Styrelse kan dock bara jobba övergripande. Det största 

ansvaret ligger hos er föräldrar. Jag ber er att prata med era barn. Skapa inblick i vad som 

pågår på nätet, hur era barn behandlas och behandlar andra barn.  

Den tredje saken är avslutet på mitt första år som ordförande. Vi har haft årsmöte där vi 

redogjorde för arbetet under 2018. Sammanfattningsvis så har det varit ett slitsamt år men 

jag tror nu faktiskt ändå att vi medlemmar tillsammans kan vända skeppet. Styrelsen, som 

nu har en något förändrad konstellation, gör inte detta ensamma. Det ska vara ett lagarbete 

där styrelsen ger riktningen.   

Månadens medlem  

Nu sitter han inte i styrelsen längre och jag vill därför passa på att ge honom, Lars Eriksson, 

en stor guldstjärna. Han har under lång tid lagt ner mycket tid och ännu mer engagemang 

i klubben. Jag vågar påstå att han känner till verksamheten bättre än någon annan. Nu 

förtjänar han vila från styrelsearbetet men hoppas att jag kan fortsätta att luta mig mot 

honom när det behövs.  

Hälsningar 

Lina Bjerke, Ordförande Jönköpings Fältrittklubb 


