Hänt i styrelsen
Styrelsen har beslutat att investera i en ny harv att
använda för att bearbeta marken i ridhuset, på ridbanan
och rakbanan.
Bälinge ryttarförening är numera medlem i
arbetsgivarorganisationen Almega som erbjuder
rådgivning i olika arbetsgivarfrågor.
En ekonomin i balans är en nyckelfråga inför de
utmaningar vi står inför 2019 och 2020. Från och med
december kommer föreningens löpande redovisning
hanteras av en redovisningskonsult. Omfattningen på
uppdraget diskuteras fortfarande men det innebär
löpande rapportering till styrelsen för att kunna uppnå
en ekonomistyrning och möjlighet att ta fram nyckeltal.

Anläggningen
Föreningens avtal med
hyresvärden löper ut
juni 2020. I styrelsen
diskuteras nu
alternativa lösningar för
detta. Diskussionerna
har mynnat ut i visionen
att vi ska äga vår
anläggning 2020, vilket
också är en
förutsättning för
fortsatt kommunalt
bidrag 2020.

Jullovsaktiviteter
Snart är det jullov och det innebär förstås många roliga
aktiviteter på ridskolan.
• Dressyr med Åsa Gamvik förprivatryttare och
träningselever den 4-5 januari
• WE med Marie Pettersson den 4 januari
• Hoppkurs med Jessica Svantesson den 2-3 januari
• Juldagläger den 27-28 december
• Programridning med Jenny Söder den 27-28
december
• Hyra häst
Mer information samt hur du anmäler dig hittar du på
hemsidan, anslagstavlan i stallet eller på Facebook.

Enligt avtalet är
föreningen skyldiga att
underhålla
anläggningen. Vi riktar
ett stort TACK till vår
fantastiska anläggningsgrupp som har
renoverat sargen i
ridhuset. Även ett stort
TACK till alla som har
deltagit på höstens
städ- och målardagar.

Julfesten
Tyvärr måste vi meddela att
julfesten som var planerad
till den 9 december ställs in.
Styrelsen har istället beslutat
att bjuda in till en festlig
julgransplundring i januari.
Mer information om detta
kommer senare.

Terminsavslutning
Höstterminen slutar
den 23 december.
Vårterminen 2019
börjar den 7 januari.

Kontakt
Vill du komma i kontakt med styrelsen kan
du skicka e-post till
barfstyrelsen@gmail.com
Det går förstås också jättebra att prata med
någon av oss direkt i stallet.

Nu laddar vi batterierna
under julhelgen och ser
fram emot ett lika stort
engagemang för att
hålla vår anläggning fin
under 2019.
Anläggningsgruppen
behöver alltid flera
händer så hör gärna av
dig!

Medlemsenkät!
Inom några dagar kommer du få en
enkät att besvara via din sida i
Hippokrates. Vi uppskattar om så
många som möjligt svarar. Tveka inte
att ge tips på hur vi kan bli ännu
bättre eller höra av dig om du vill
bidra.

