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Hej alla medlemmar! 

 

Jag ber på förhand om ursäkt för längden på månadens nyhetsbrev men det är så mycket jag vill säga 
till er. Nu är vi mellan hösten och vintern och vädret har ju hittills varit fantastiskt för vår sport. Så långt 
som in i mitten av oktober lyckades ridlärarna få till uteritter med grupperna och det är ju en ynnest 
att få till skogsritter med mjuk mark och vackra löv.  

Ridlärare 

Vi har någorlunda klarat hösten vad det gäller ridlärare, trots den tuffa starten. Synne och alla våra 
vikarier gör ett fantastiskt jobb för klubben. Jag vet att de gör sitt bästa och det är viktigt att vi har 
förståelse för att arbetsbelastningen är väl stor för Synne. Vi vill så gärna att hon orkar detta under en 
period tills ridläraretjänst är tillsatt. Vi måste alla stötta henne vi måste visa förståelse för att vissa 
saker inte hinns med just nu. Vi har en annons ute där vi söker ytterligare en ridlärare och eventuellt 
även en ridskolechef.  

Hästar och ridlektioner 

Som ni har märkt så försöker vi få ordning på vårt häst-/ponnymaterial och det är en process som 
måste gå i varlig takt. Dels för att hitta rätt hästar, dels för att göra korrekta analyser över vilka som 
behöver bytas ut men även för att göra analyser vad som är ekonomiskt hållbart i förhållande till 
rådande elevunderlag. Vi strävar efter material som klarar det kapacitetsutnyttjande vi behöver ha. 
Ridsportförbundet var här i somras och gjorde analys över vårt kapacitetsutnyttjande och vi hamnade 
på lite drygt 60 procent, vilket är alldeles för lite för att vara ekonomiskt hållbart. Med de förändringar 
vi har gjort har vi ökat nyttjandegraden till drygt 80 procent.  

VI har även gjort relativt stora förändringar i våra ridgrupper under hösten och även det med anledning 
av ett för lågt kapacitetsutnyttjande. Det är inte ekonomiskt hållbart att ha ridlektioner för exempelvis 
fem elever med de fasta kostnader och de personalkostnader vi har. Det är inte unikt för denna ridskola 
utan även detta är utifrån rekommendationer från Ridsportförbundet. Vi har, med de genomförda 
förändringarna, även i detta hänseende ökat vårt kapacitetsutnyttjande. Synne och Anette har, 
tillsamammas med Ann Blom gjort ett fantastiskt arbete med dessa lektionsjusteringar. Vi ber om 
ursäkt om det har krånglat till sig för några medlemmar men vädjar om förståelse.  

Höstmöte 

Vi har haft ett höstmöte (se protokoll på hemsidan) och det var mitt första som styrelseordförande. 
Jag gick därifrån med blandade känslor. En del av mig känner stort hopp för klubben. MEN, vi är 
fortfarande i ett ekonomiskt mycket ansträngt läge och det finns tyvärr inga egna resurser till 
upprustningar av anläggningen. Stort fokus under hösten har varit att få likvärdiga avtal för de privat 
uppstallade hästarna. Därtill är våra fasta kostnader plus personalkostnaderna högre än inkomsterna 
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vilket innebär kontinuerlig förlust som naturligtvis inte är hållbart. Styrelsen lägger ned många timmar 
för att hitta besparingsmöjligheter men även prisjusteringar är nödvändiga. 

Styrelsearbetet 

Styrelsearbetet utgörs fortfarande av att organisera och strukturera olika delar av verksamheten. Vi 
strävar efter en fin ridskola med en professionell arbetsmiljö och där styrelsen inte arbetar operativt 
utan kan lägga det mesta av tiden på strategisk utveckling. Faktum är att jag aldrig hade kunnat ana 
hur mycket tid detta skulle ta och idag är inte arbetsbelastningen rimlig för klubbens ideella styrelse. 
All tid vi lägger tas från arbetstid, fritid och familjetid. Det är inga problem att jag vissa veckor nu får 
lägga mer än hälften av veckans alla vakna timmar på detta om jag ser att det finns en väg framåt där 
klubbens operativa verksamhet är mer självgående. Men då måste vi få arbeta i lugn och ro och om ni 
medlemmar inte är nöjda med det vi gör vill jag att ni har en öppen dialog med, i första hand oss. Det 
är en klubb med stor potential att bli en härlig idrottsplats och mötesplats, MEN jag påpekar återigen 
att vi måste hjälpas åt.  

Dialog med kommunen och andra externa aktörer 

Jag har en kontinuerlig dialog med kommunen och de är väl insatta i vårt arbete för att få rätsida på 
JFK´s ekonomiska kris. De stöttar oss till fullo med de medel de har att tillgå. Däremot är de mycket 
tydliga med att detta är en medlemsdriven ideell förening där medlemmar och styrelse står för 
arbetsinsatsen.  

Vi har även ett besök från arbetsmiljöverket att vänta, som en följd av det besöket de gjorde i januari 
i år. Vi kommer även i samband med detta behöva göra en ny skyddsrond och jag hoppas vi alla kan 
hjälpas åt att åtgärda det som eventuellt behövs.  

Vi har även haft besök från Ridsportförbundet som har gjort en sammanställning av läget. Det var ett 
besök som initierades av er medlemmar och vi fick en bra uppföljning av det besök vi hade av 
ridsportförbundet i juni. Även detta besök kan resultera i att vi behöver göra vissa justeringar och vi 
hoppas vi har er medlemmar med oss på de eventuella förändringarna.  

Bemötande 

Jag vill även understryka vikten av att hela tiden tänka på hur vi bemöter varandra. Vi i styrelsen har 
det ansvaret men även alla andra. Alla vi som vistas på området måste vara snälla mot varandra och 
ha tilltro till att alla gör sitt bästa utifrån egen förmåga i stunden. Det gäller i stallet likväl i den digitala 
världen. Om det blir meningsskiljaktigheter, du ställer dig frågande till händelser eller hör rykten så är 
det viktigt att vi kan ha en respektfull dialog. Det är viktigt att vi är vuxna förebilder för barnen och 
ungdomarna  eftersom de snabbt tar efter vårt beteende. Alla på klubben är lika mycket värda och vi 
är ett team som kan uträtta stordåd tillsammans. Jag lovar! 

Ungdomssektionen 

Vi försöker stötta vår ungdomssektion och alla deras aktiviteter. Ambitionen är att klubbens 
ungdomssektion ska få erfarenheter som lär dem att leda andra men även ta ansvar, både praktiskt 
och ekonomiskt. Men i detta arbete behöver vi även mer hjälp från er medlemmar. Om det är någon 
ytterligare vuxen som vill hjälpa till med detta så tackar vi ödmjukast.  
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Månadens medlem  

Jag vill införa månadens medlem och denna gången vill jag lyfta Kent Carlsson som har erbjudit sig att 
vara lite ”vaktmästare” på måndagskvällar. Han rider i gruppen 17:30 men sliter innan och efter sin 
lektion med att röja i förråd, byta lampor etc. Det är härligt att se så mycket som kan åstadkommas 
med enkla medel. Tack Kent, oktober månads medlem, en guldstjärna till dig!  

 

Hälsningar 

Lina Bjerke, Ordförande JFK 

 

PS. Jag skickar återigen med exempel på arbetsområden för medlemsengagemang. Det är bara att 
höra av sig: linabjerke013@gmail.com  D.S 

Ridskolan (varje aktivitet ger mellan 5-7kr/person i bidrag från kommunen) 

• Arbetsgrupp för att starta med ridning för människor med funktionsvariationer (finns just nu 
pengar att söka för detta) 

• Arbetsgrupper för aktiviteter på helger  
• Arbetsgrupp för aktiviteter på teoriveckor 
• Arbetsgrupp för tävlingar 
• Arbetsgrupp för att starta integrationsprojekt (finns just nu pengar att söka för detta) 

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 att hållas VT 2019) 
• Arbetsgrupper för JFK-dagen  
• Arbetsgrupp för anordnande av Clinic med Jens Fredricsson 

Anläggning 

• Arbetsgrupp för visst underhåll av anläggning  
• Arbetsgrupp för fixardagar 
• Arbetsgrupp för kafeterian  
• Trivselkommitté  

 

Tävling 

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

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


