Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen bestod inledningsvis under 2017 av följande personer Mats Franzén, Fredrik
Olofsson, Carina Baltzarsson, Camilla Christensson, Pär Bohlin och Andreas Green.
Suppleanter var Kim Fors och Tina Carlbaum. Denna styrelse lämnade sina platser till
förfogande i maj men kvarstod t.o.m. det extra allmänna möte som hölls 9 augusti. Då
tillträdde som ordförande Marianne Lilja Wittbom och övriga ledamöter Pär Bohlin,
Elisabeth Wallace, Rebecca Paulsson, Madeleine Fosse och Carina Baltzarsson. Till.
suppleanter valdes Yvonne Johansson, Per Gunnarsson och Richard Löf
Bakgrunden till styrelsebytet mitt i året är det som framkommit i SVT:s DOLD, och de
anklagelser som riktats mot vår tidigare verksamhetschef Tomas Hammar. Styrelsen
har starkt tagit avstånd från dessa uttalanden och lämnat sina platser till förfogande.
Året har därefter präglats av att skapa en fungerande organisation för den dagliga
driften av anläggningen och dess event. Ekonomin var svag när den nya styrelsen
tillträdde främst p.g.a. ökande kostnader, få uppstallade i medlemsstallet, ett högre
arrende till Båstad Ridcenter än 2016 samt lägre omsättning under Båstad Horse Show.
Under hösten har styrelsens arbete varit operativt fokuserat för att lösa dessa problem
vilket gett resultat i form av fler uppstallningar och fler lönsamma event. Ekonomin är vid
årets utgång betydligt bättre och i balans men fortfarande skör.
Flera av frågorna som klubben arbetat med de senaste åren kvarstår såsom behov av
om amorteringsfrihet till kommunen, säkrare trafikövergångar och jakten på ridskola.
För att komma ifråga för amorteringsfrihet kräver kommunen en ridskoleverksamhet och
en mer utvecklad ungdomsverksamhet. Amorteringen är den enskilt största posten för
oss.
Styrelsen har träffat flera intressenter för ridskoleverksamhet och diskussioner pågår
med ett par av dem. De främsta stötestenarna är dock ekonomin. Det är svårt att få en
ridskola att ekonomiskt gå runt när man ska hyra in sig och samtidigt hålla med alla
hästar och all personal själv. BRK för nu diskussioner med Skåneidrotten för att få såväl
praktisk vägledning som möjlighet erhålla visst stöd för att kunna få igång en ridskola.


Under sommar var anläggningen välbesökt av sommargäster som hyrde in sig för
uppstallning, en dubblering från förra året.
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Medlemmar
2017 hade klubben 168 medlemmar. 2016 hade vi 97 medlemmar.
Årsmöte och Extra Allmänt möte
Hölls på Båstad Ridcenter den 12 februari 2017 resp. 9 augusti.
2017 års styrelse 9 augusti 2017 tom 26 februari 2018:
(ordförande, ledamöter och suppleanter)
Marianne Lilja Wittbom ordförande t.o.m. årsmöte 2019
Elisabeth Wallace, vice ordförande t.o.m. årsmöte 2019
Pär Bohlin ordinarie ledamot t.o.m. årsmöte 2019
Rebecca Paulsson t.o.m. årsmöte 2019
Madeleine Fosse t.o.m. årsmöte 2018
Carina Baltzarsson t.o.m. årsmöte 2018
Suppleanter
Yvonne Johansson t.o.m. årsmöte 2019
Per Gunnarsson t.o.m. årsmöte 2019
Richard Löf t.o.m. årsmöte 2019
2017 års styrelse februari t.o.m. 9 augusti:
Mats Franzén
Fredrik Olofsson
Andreas Green
Carina Baltzarsson
Camilla Christensson
Pär Bohlin
Kim Fors
Tina Carlbaum

ordförande
kassör
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
suppleant
suppleant

Nyval skedde av Valberedning 2017-11-16
Karin Bengtsson
Rebecca Bejrum
Petra Rattunde
Marlene Paulsson

sammankallande

Revisorer och deras suppleanter: (1 år)
Katarina Andersson, ordinarie
Folke Hantoft, ordinarie
Ewa Nilsson, suppleant
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Kommittéer:
Hoppkommitté
Dressyrkommitté
Anläggning

Ansvariga
Bibbi Buhre
Meta Trulsson, Yvonne Johansson
Per Gunnarsson

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under perioden:
16/1, 7/2, 14/5 i gamla styrelsen och 17/9, 12/10, 16/11, 18/12, 15/1-18, 12/2-18 i nya
styrelsen.
Därutöver har två öppna medlemsmöten hållits varav en work shop tillsammans med
Skåneidrotten för att arbeta med BRK värdegrunder och ta fram en policy. Detta arbete
fortsätter under 2018 för att ta fram en ny vision och strategi.
Tävlingskommittéerna
Under våren hade vi 3 tävlingshelger i hoppning. En för ponny och två för häst. Våra
ordinarie tävlingar v.9 och v. 11 gav bra nettointäkt men den nytillkomna lagtävlingen
gav i det närmaste ett plus minus noll resultat. Denna tävling är därför borttagen från
nästa års tävlingstermin.
Under våren hade vi öppen bana vid 3 tillfällen med totalt 51 starter, nettointäkten var
6 850 kr. Vi hade Pay and Ride vid 3 tillfällen med totalt 38 starter, nettointäkten var 5
375 kr
Det hölls hoppträningar under våren för förre verksamhetsansvarig och även en kurs i
januari.
V 24 hade vi som vanligt Båstad Horse Show. Vi tappade tyvärr starter på både
hoppningen och dressyren. 222 färre starter på hoppningen och 131 på dressyren. Att vi
tappade på dressyren berodde till största delen att Ponny SM låg samma helg och vi
tappade därmed alla kvalen på ponny. Det kommer att ändras 2018 då SM ligger v. 30.
Resultatet slutade på 157 139 kr jämfört med 280 839 kr 2016. Detta tar vi igen 2018!
I juli drog vi igång med våra Pay & Jump som legat nere de senaste två åren. Under
sommaren höll vi till på utebanan och dressyren passade på att ha Pay& Ride samtidigt.
Väldigt lyckat! Vi fortsatte med både Pay & Jump och Pay & Ride inomhus under
hösten, dock på olika dagar. Hoppningen avslutade säsongen med en otroligt lyckad
Halloweenhoppning med 67 starter. Totalt var det 269 starter på sammanlagt 6 st. Pay &
Jump och ett netto efter kostnader för servering, rosetter och hederspriser på
halloweenhoppningen på 29 576 kr. Vi hade 28 starter på sammanlagt 3 Pay & Ride.
Dressyren gjorde ett netto på 3 470 kr.
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I juli hade vi en saluhästvisning med ca 25 hästar. Nettointäkten på anmälningsavgifter,
boxar och servering var 7 043 kr.
Under hösten har hoppträningarna kommit igång igen. Camilla Gustavsson har haft
markarbete varannan vecka och Amanda Eriksson har haft hoppning varannan vecka.
Föreningen tar en del av intäkten på dessa träningar. På dressyrsidan har Eva
Markström fortsatt med sin populära måndagsträning.
Under senhösten hade vi våra två sista tävlingar, en hoppning ponny och en hoppning
häst. Båda tävlingarna ökade i antalet starter och gav bra intäkter.
Vi avslutade året med en tvådagars kurs med Anna Wemlert i december.
Summerar vi året har det varit både upp och ner. Vi har ökat antal starter våra ordinarie
tävlingsveckor och tappat på BHS. Vi har haft sammanlagt på både hoppning och
dressyr 2298 starter jämfört med 2381 starter 2016. Nettot för 2017 blev 305 315 kr
jämfört med 408 395 kr 2016.
Nu blickar vi fram emot en bra tävlingssäsong 2018 som också innebär 10 års jubileum
för anläggningen.
Planerade tävlingar 2018 är
V 9 Hoppning Ponny Lokal, Regional
V 11 Hoppning Häst Lokal, Regional
V 24 Båstad Horse Show 2018. Klart är kval till Falsterbo Ponny Grand Prix Hoppning,
Kval till SM i Inverkansridning hoppning ponny, Kval till Folksam Ponny Cup, hoppning.
Kval till SIHS ponny Kür, SM kval dressyr ponny. Kval till Children SM dressyr. Vi har
även önskat Marietorps Ponny Kür på Falsterbo och Gina Tricot Future Elite på
Falsterbo men inte fått svar än.
V 34 Dressyr Häst Lokal, Regional, Nationell
V 45 Hoppning Häst Lokal, Regional
V 46 Hoppning Ponny Regional, Nationell

Styrelsen tackar alla som hjälpt till under året.
Resultat och balansräkning finns som bilaga
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Marianne Lilja Wittbom
Ordförande

Madeleine Fosse
Ledamot

Yvonne Johansson
Suppleant

Elisabeth Wallace
Vice ordförande

Carina Baltzarsson
Ledamot

Per Gunnarsson
Suppleant

Pär Bohlin
Kassör

Rebecca Paulsson
Ledamot

Richard Löf
Suppleant
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DŽƟŽŶƟůůƐƚǇƌĞůƐĞŶĂƩƚĂƵƉƉƉĊ ƌƐŵƂƚĞƚĚĞŶϮϲĨĞďƌƵĂƌŝ
:ĂŐƐŬƵůůĞǀŝůũĂĨƂƌƐůĊĂƩĊƐƚĂĚƐZŝĚŬůƵďďďŝůĚĂƌĞŶdćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶŵĞĚĞŐĞƚĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚĂŶƐǀĂƌ͘ŝƌĞŬƚƵŶĚĞƌƐƚćůůƚ
ƚćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶćƌĚƌĞƐƐǇƌŬŽŵŵŝƩĠŶ͕ŚŽƉƉŬŽŵŵŝƩĠŶŽĐŚĐĂĨĞƚĞƌŝĂŬŽŵŵŝƩĠŶ͘ůůĂŬŽŵŵŝƩĠĞƌĂƌďĞƚĂƌƟůůƐĂŵŵĂŶƐŝ
ƚćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶ͘
DĂŶĚĂƫĚĞŶĨƂƌƐĞŬƟŽŶƐͲŽĐŚŬŽŵŵŝƩĠůĞĚĂŵƂƚĞƌćƌϭĊƌŽĐŚƵƉƉŚƂƌŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĊƌƐŵƂƚĞƚ͘
dćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶƐŬĂĂŶƐǀĂƌĂĨƂƌƚćǀůŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĨƌĊŶŬůƵďďƚćǀůŝŶŐĂƌƟůůEĂƟŽŶĞůůŶŝǀĊ͘
dćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶƐŬĂůůƚĂĨƌĂŵĞŶĊƌůŝŐďƵĚŐĞƚŽĐŚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶƐŽŵƌĞĚŽǀŝƐĂƐĨƂƌƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘
dćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶƐŬĂĊƌůŝŐĞŶƌĞĚŽǀŝƐĂĞŶƌĞƐƵůƚĂƚƌćŬŶŝŶŐ͘
dćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶĂƌďĞƚĂƌŵĞĚĚĞƚƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞƚćǀůŝŶŐƐĂƌďĞƚĞƚŽĐŚĂŬƚƵĞůůĂĨƌĊŐŽƌŝĚĞƩĂƐĂŵƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐŽĐŚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ
ĂǀƚćǀůŝŶŐĂƌ͘
dćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶƐŬĂůůĂƌďĞƚĂƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐŬŽŵŵŝƩĠŶĂǀƐĞĞŶĚĞƚćǀůŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚƉĊĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶŽĐŚ
ŐĞŵĞŶƐĂŵƚƚĂĨƌĂŵĞŶƉůĂŶĨƂƌƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕ĊƚŐćƌĚĞƌŽĐŚƐŬƂƚƐĞů͘
dćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶƐŬĂůůƵƉƉŵƵŶƚƌĂŬŽŵŵŝƩĠůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂĂƩĚĞůƚĂŐĂŝŽůŝŬĂƚǇƉĞƌĂǀŬŽŵƉĞƚĞŶƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕ŬƵƌƐĞƌ͕
ĂƌƌĂŶŐƂƌƐƚƌćīĂƌĞƚĐ͘<ŽƐƚŶĂĚĞƌĨƂƌĚĞƩĂƐŬĂůůůćŐŐĂƐŝŶŝďƵĚŐĞƚĞŶƐĂŵƚŽŵŵƂũůŝŐƚƐŬĂůůďŝĚƌĂŐƐƂŬĂƐĨƌĊŶŬŽŵŵƵŶĞŶ͘
dćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶŬĂŶćǀĞŶďĞƐůƵƚĂĂƩĂŶŶĂŶŵĞĚůĞŵƐŬĂůůĚĞůƚĂŐĂŝŬƵƌƐĞƌŽĐŚĚǇůŝŬƚĨƂƌĂƩƐŬĂƉĂĞŶƐƚƂƌƌĞŽĐŚďƌĞĚĂƌĞ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƐĂƩĚƌŝǀĂƚćǀůŝŶŐĂƌŝĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ͘
dćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶŚĂƌŵĂŶĚĂƚĂƩĨĂƩĂďĞƐůƵƚŝćƌĞŶĚĞŶƐŽŵƌƂƌdćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŝŶŽŵǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶŽĐŚ
ďƵĚŐĞƚ͘ĞƐůƵƚĨƌĊŶdćǀůŝŶŐƐƐĞŬƟŽŶĞŶͬŐƌĞŶŬŽŵŵŝƩĠƐŽŵŝŶŶĞďćƌƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌĞůůĞƌƐƚćůůĞƌŬƌĂǀƉĊƐƚƂƌƌĞ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌŵĊƐƚĞĨƂƌĂŶŬƌĂƐŽĐŚĨĂƐƚƐƚćůůĂƐĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘
ŝďďŝƵŚƌĞ

ͳͳ

ʹͲͳͺǦͲʹǦͳͻͲͻǣʹͲ

Styrelsens syn på inkommen motion:
Styrelsen vill först förtydliga vad som gäller.
Enl. §22 är alla sektioner är underordnade styrelsen.
Vidare gäller följande:
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga
ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de
föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen.
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter
som sektionsstyrelse har.
Styrelsen för Båstads RK är positiv till att en ny gemensam tävlingssektion bildas för hopp-,
dressyr- o cafékommittéerna.
Denna sektion arbetar fram en budget i samverkan med styrelsen, budgetens utfall redovisas
löpande redovisas i samband med styrelsemöten.

