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ÅRET SOM GÅTT 
 

Hej,  

 

Nu har ännu ett år gått och det har gått upp och ner 

som det brukar göra. Men jag tycker att jag och 

styrelsen blir bättre och bättre på att parera 

svängningarna, arbeta systematiskt och se framåt. 

Det har, precis som föregående år, handlar mycket 

om att skapa strukturer och ordning och reda på stort 

och smått. Jag skulle säga att det fortsatt är fyra bollar som vi försöker få ordentlig styrning på. 

Den ena är ekonomin och ekonomisystem som har varit i fortsatt fokus och jag tror (ta i trä) att 

vi nog har börjat få lite bättre ordning på våra räkenskaper och hur vi hanterar dem. Den andra 

bollen är personal. Vi har lagt ner mycket energi på att kunna anställa en verksamhetschef som 

vi kan arbeta med tillsammans på ett hållbart sätt och under ett längre tidsperspektiv. Det är 

viktigt för alla delar av vår verksamhet. Vi har även jobbat för att skapa en mer hållbar situation 

för våra ridlärare med fler fast anställda och färre vikarier. Den tredje bollen är den med våra 

hästar, vi är fortfarande i stort behov av storhästar men har även försökt få ordning på de vi 

redan har. Den fjärde bollen är den som innehåller allt kring anläggningen och jag tycker att vi 

har kommit långt här, även om det fortfarande är en lång väg kvar att vandra. 

 

Jag är så glad och tacksam för alla som vill lägga ner sin fritid i klubben. Ett stort tack till er! Jag 

är också extra glad för att vi har en bra styrelse som alla vill jobba åt samma håll. Jag tycker vi 

har högt till tak men även förmågan att visa hänsyn till varandra och framförallt en förståelse 

för att vi inte kan gräva ner oss i enskilda frågor utan måste jobba framåt. Vi har verkligen 

kämpat med att lösa dagliga, operativa uppgifter nu under två år. Det har tagit mycket av den 

tid vi lägger ner i klubben. Nu däremot hoppas vi från styrelsen kan börja ändra fokus och arbeta 

strategiskt framåt. Det ser jag fram emot under år 2020. Hoppas vi har med er alla i det arbetet! 

 

Hälsningar 

Lina Bjerke 

Ordförande, Jönköpings fältrittklubb 
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VERKSAMHETSÖVERSIKT 
 

Styrelsen  
Lina Bjerke 
Ordförande 
 
Alice Moon, Ledamot 
Vice ordförande 
 
Anders Hammarstedt, Ledamot 
Kassör 
 
Saffran Möller, Ledamot 
Ridskolan 
 
Johan Isidorsson, Ledamot 
Anläggning 
 
Emma Andersson, Ledamot 
Sekreterare 
 
Emelie Skogh, Ledamot 
 
Veronica Nore. Ledamot 
Tävlingssektion 
 
Anna-Karin Moodysson, Adjungerad ledamot 
 
 
Rebecca Florin men numera vakant 
US  
 
Hannah Hermansson men numera vakant 
US  
 

Styrelsen haft 14 styrelsemöten under 2019.   

 

 

 

 

 

 

Revisorer 
Christel Sandberg 

Elin Angefelt 

 
Valberedningen 
Susann Holm 

Sanna Persson 

Peter Scott 

Embla Nilsson 
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Personal 

Louise Enlund, 100 % (från 7/1 2020) 
Verksamhetssamordnare/Verksamhetsansvarig 
 
Synne Wöien, 100 % 
Ridlärare 
 
Jennie Westberg, 100 % (från oktober 2019) 
Ridlärare 
 
Ylva Höög, 50 % 
Ridlärare 
 
Sofia Eklind, 100 % 
Stallskötare 
 
Anders Lindor, 100 % 
Stallskötare 
 
Klas Sandström, 85 % 
Stallskötare 
 
 
 
 
 
Antal medlemmar under 2019 uppgick till 601 stycken fördelat enligt nedan. Dessutom har 

klubben 88 stycken ständiga medlemmar.  

 

Ålder  Kvinnor Män Summa 

0-6 5 10 15 

7-12 7 144 151 

13-20  4 167 171 

21-40  5 132 137 

>40 17 110 127 

Summa 38 563 601 

 

 

Timanställda ridlärare 

Veronica Claesson 

Adrien Salemkour 

Lovisa Blidberg 
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Ridskolans verksamhet 

Under våren gjorde vi försök att göra förbättringar av våra ridlektioner och det arbetet som rör 

dem. Det var bland annat en relativt stor förändring av lektionstider som förhoppningsvis ökar 

kvalitén på den tiden ni faktiskt rider. Det ger också möjlighet att skapa en bättre arbetsmiljö för 

vår personal med mindre stress mellan lektionerna. Vi gjorde även förändringar kring att skapa 

en långsiktig struktur och tydlighet kring lektionernas innehåll. Det fick vi dock avbryta med 

anledning av att den provanställning vi hade för verksamhetschef fick avbrytas. Vi har dock 

som ambition att arbeta fokuserat på kvalitet i ridskolan under 2020. För er som rider är det 

viktigt veta att det finns en likriktning, i termer av kvalitet och kunskapskrav, över hela vår 

lektionsverksamhet. Sedan är det alltid variationer mellan ridlärare, det är det som gör det så 

roligt! 

 

Vi firade nationaldagen tillsammans med medlemmar gäster utifrån. Det var en uppskattad dag 

och jag tycker att det blev bra med hänsyn till att det var första gången vi anordnade den. Vi 

hoppas att vi kan hitta krafter i klubben och fortsätta detta, vem vet vi kanske kan skapa oss en 

trevlig tradition att fira svenska flaggans dag på Jönköpings fältrittklubb.  

 

Specifika utbildningstillfällen för personal och styrelse:   

 Fortbildning för ridlärare 

 Kurs i att driva ridskola 

 ULK 

Personal och arbetsmiljö 

Vi behövde tyvärr avsluta den satsning på verksamhetschef som vi verkligen trodde på under 

våren. Nya krafter kom in i styrelsen och vi hjälptes tillsammans åt att hitta en annan lösning 

på de vakanser som då fanns i klubben. Vi har sedan dess kunnat fylla på arbetskraft och viktig 

kompetens bland ridlärarna. Nu bygger vår stora bas av ridlärare på fast personal istället för 

vikarier, så som situationen såg ut för ett år sedan. Vi hade behövde tråkigt nog under året 

tacka av Ann Blom som har arbetat i vårt kansli under väldigt lång tid. Hennes kunskap om 

klubben har varit ovärderlig i det dagliga arbetet och vi tackar henne ödmjukast för allting. Vi 

har nu istället anställt Louise Enlund som verksamhetschef (sedan 7/1 2020). Louise har en 

kunskapsprofil som innehåller stor erfarenhet av JFK och ridsporten. Därtill har hon kompetens 

och erfarenhet från andra sektorer vilket vi tror är en mångfald som kommer berika arbetet 



  

7 

framåt. Vi behöver ge Louise tid att komma in i arbetet och sätta sin prägel på verksamheten 

och vi, styrelsen men även medlemmar, behöver stötta henne i det.  

Privata uppstallningar 

 

Klubben är fortfarande efterfrågad som plats för uppstallning och det är i dagsläget kö för att få 

en plats. Vi är också medvetna om att det finns mycket som behöver göras med vår anläggning 

för att förbättra vår produkt och det försöker vi arbeta med. Vi behöver också fortsätta vårt 

arbete med att ekonomiskt kunna särskilja på intäkter och utgifter, vilket också gör att vi kan ha 

mer kontroll på de medel som finns för underhåll av föreningens alla delar.      

Ungdomssektionen 

Under året som varit har vi i US haft olika projekt och aktiviteter, både stora som små. Några 

av dessa har lockat mer och vissa mindre, men det har alltid dykt upp ett gäng glada barn. Det 

har bland annat arrangerats:   

 

 Aktiviteter på ridskolans teorivecka  

 Halloween-aktivitet 

 Lucia-show 

 

Under året har US i även haft barnridningar under tävlingsfria lördagar. Där har US tillsammans 

fördelat barnridningarna emellan sig. I början av varje termin har US haft en 

banridningsledarkurs, som både nya och gamla banridningsledare varit tvungna att gå på. 

Barnen och ungdomar har sedan fått skriva upp sig för att leda på de barnridningar som varit 

under terminens gång. Utan dem hade US inte klarat av barnridningar då våra barnridningar 

har blivit väldigt populära under de senaste terminerna. 

 

JFKs styrelse är medvetna om att ungdomssektionen behöver mer stöd och har försökt vara 

med och stötta dem i deras arbete. US är i många delar den viktigaste delen av vår verksamhet 

och den bör vårdas väl. Detta utvecklingsarbete har tyvärr blivit lidande även detta år och vi 

behöver verkligen lägga tid här under 2020.  Vi behöver en hållbar struktur där US känner sig 

starka och säkra på sin viktiga roll i klubben.  
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Kafeterian 

Kafeterian är en viktig del av vår verksamhet, både som samlingspunkt och som källa för extra 

intäkter. Vi har tyvärr tappat några av de eldsjälar som lagt ner mycket tid och energi och som 

varit viktiga för att få kafeterian att gå runt. Några har tillkommit men det behövs fortfarande 

engagemang från fler medlemmar och jag ber er om ert stöd i detta. Det är föreningens 

kafeteria som i huvudsak ska drivas av ideella krafter. Nu har Louise och styrelsen gått in och 

lagt ner mycket tid i kafeterian men det är inte tanken att det så ska förbli.  

 

Vi har gjort en förändring i hur tiderna för kafeteriatjänst delas ut bland ridande elever. Det har 

varit svårt att hitta ett fungerande system för att dela ut tider som sedan håller över hela 

terminen. Elever slutar och elever tillkommer och vi har nu delegerat ansvaret till respektive 

ridgrupp att fördela tiderna sinsemellan under vissa veckor. Förutom att jag tror att detta är 

bättre sätt säkerställa att kafeterian är bemannad så tror jag även att det oss skäl att börja prata 

med varandra mer inom grupperna.  

Anläggning 

Det har hänt mycket på anläggningen under 2019 och det ska vi bland annat tacka våra fina 

ideella krafter för. Vi exempelvis gjort ett provisoriskt isolerstall, satt ny belysning och ersatt 

gammal belysning, satt upp en välkommen-skylt vid vägen. Listan kan göras lång för stort och 

smått under 2019 och det ideella engagemanget är fantastiskt. Dock behövs fler krafter in i 

detta arbete så vi inte sliter ut de eldsjälar vi har.   

 

Vi ska även tacka Jönköpings kommun för den goda dialog vi har haft och även de åtgärder 

som nu har börjat göras på anläggningen. Vi har dels fått nya fönster i tornet och det ska även 

under 2020 målas där.  

 

Vad det gäller mellanridhuset så är dialogen fortfarande god och arbetet går framåt. Vi får 

fortfarande besked om att det ska bli ett nytt mellanridhus. Kommunen fick däremot göra en 

halvhalt med de anbud på helentreprenaden av byggnationen, som kom in i slutet av året. Det 

blev mycket dyrare än budgeterat. Vi har nu återigen gått tillbaka till diskussionsbordet med 

kommunen och funderar kring hur detta istället ska kunna genomföras. Den första tanken var 

ju att behålla den stålstomme som idag finns men det är en sak som vi idag funderar på blir 

ekonomiskt hållbart. Vi behöver även hitta en annan lösning kring hur vi ska bygga nya ”klubbis” 
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med våra egna pengar som vi fått. Vi återkommer med uppdateringar så fort det finns något att 

kommunicera ut.  

 

Det sker även en fortsatt dialog kring kommunen vad det gäller vårt arrendeavtal men det är 

långa processer inom kommunen som frågan ska igenom. Men jag vill återigen poängtera att 

dialogen är mycket god och den finns en stor förståelse för att vi tycker att anläggningen kring 

ridskolan är något övermäktig för de ideella krafterna att hantera.  

 

Det har under året genomförts ett antal ”fixar-dagar” där uppslutningen har varit relativt god 

men vi önskar ytterligare engagemang under 2020 från fler medlemmar.  

Tävlingssektionen 

Se bilaga 1. 

Sponsring, bidrag och övriga intäkter 

Visst arrangemangsbidrag har erhållits från kommunen och från Destination Jönköping i 

samband med våra nationella tävlingar.  

 

Dessvärre har delen i styrelsen som är tänkt arbeta med sponsring och marknadsföring varit 

vakant i styrelsen under stora delar av 2019. Vi hoppas nu att det frigörs tid i styrelsearbetet 

under 2020 som innebär att vi med befintliga ledamöter kan öka detta engagemang. Men vi 

söker fler i klubben som kan engagera sig i detta för styrelsens räcker inte till. Antingen att man 

går in i styrelsearbetet eller att man arbetar tillsammans med styrelsen. Det behöver inte vara 

särskilt tidskrävande men kan vara en viktig inkomstkälla till klubben.  

 

Ett stort tack vill styrelsen slutligen skicka till….. 

 

…. de ideella krafterna som finns på JFK. De är stor tillgång och utan dessa vore det svårt att 

bedriva vår omfattande verksamhet som finns idag. Styrelsen riktar ett stort tack till alla Er som 

med sådan entusiasm och energi medverkar på olika sätt till att skapa en aktiv och meningsfull 

fritid för alla hästintresserade medlemmar. 
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Ett särskilt tack riktar vi även till Jönköpings kommun och dess fritidsnämnd, föreningens 

sponsorer samt Smålands idrottsförbund och SISU för de bidrag som tilldelats JFK under året. 
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EKONOMISK SAMMANFATTNING 
 

Året som har gått har varit viktigt för klubbens ekonomi. Vi har i lugn och ro kunnat göra viktiga 

förändringar kring hur vi hanterar klubbens ekonomi. Vi försöker bygga en struktur där 

kunskapen finns ”i klubben” snarare än hos enskilda individer. Det måste vara förhållandevis 

enkelt för att det ska vara hållbart på lång sikt där styrelser avlöser varandra och där kunder 

och personal ändå känner att det finns en tydlig kontinuitet. Det mesta är nu digital genom 

Fortknox och vi har i mycket större utsträckning börjat använda oss av de tjänster som finns i 

Horsemanager.  

 

Om vi ser till den ekonomiska redovisningen så gör bra vinst trots tapp litet tapp i antalet 

uppsittningar. Detta beror på att vi är oerhört återhållsamma med att spendera våra pengar 

men även på att vi har bättre kontroll på våra löpande utgifter. Vi ligger dock efter i ett antal 

viktiga utgiftsposter. Vi behöver medel för bland annat inköp av nya hästar och åtgärd av 

underlag i våra ridhus.  

 

Under hösten 2019 justerade kommunen, enligt avtal, vår hyra med omkring 15 000 per år 

vilket kommer behöva fördelas ut på föreningens alla delar under 2020.  

 

Med detta sagt, så finns det ändå mycket kvar att göra inför 2020. Vi behöver bland annat jobba 

mer med vår kassaflödesanalys och bygga en hållbar budget där alla delar i verksamheten 

finns representerade på ett korrekt sätt. Vi måste komma ifrån större överraskningar på 

utgiftssidan och ha en ännu större beredskap, både för återkommande och enstaka åtgärder. 

 

Årsredovisning samt balans- och resultaträkning delas ut under årsmötet.   


