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Verksamhet under 2018

25/2

Årsmöte med Ronnie Andersson som föreläser om mental träning

3-4/3

Takt och gångartskurs med Lena Lennartsson.

7+10/3

Tappskokurs med Josefin Gribbe

25/3

Ridhustävling

8/4

Löshoppning på Pålsbo gård

10/5

Nattfari Kristiflygaretävling

12-13/5

Lag SM kval

22/5

Föreläsning om mentalträning med Ronnie Andersson.

15/6

Uppsamlingskval till Lag SM

21-23/7

Lag-SM lagen var på Lag-SM på Strömsholm

18/8

Nattfaris KM

16/9

Gaedinga kurs för Caroline Agerhill

22/9

Hösttävling

29-30/9

Distriktsfinal på Toftinge, alla klubbar i distriktet hjälptes åt att arrangera.

20/10

Upptaktsmöte inför Lag SM 2019

24/10

Planerad tappsko-kurs som dock vart inställd pgr av för få deltagare

10/11

Tävlings och aktivitets seminarium

11/11

Ordförandekonferens

Under året har även ett antal kurser för Peter Häggberg hållits i samarbete mellan Nattfari och
Birgitta Nord Törnqvist. Lag-SM lagen har tränat tillsammans vid flertalet tillfällen.

Styrelsen har under 2018 arbetat både med saker som syns och sådant som inte märks.
Administrationen av klubben tar en del tid från styrelsen, det ser inte medlemmarna så mycket
av.
Det som dock synts är bland annat de framgångar som våra ungdomar skördat på Lag-SM
med en tredje och en nionde plats. Det är många tränings och planeringstimmar som ligger
bakom det och lagledarna har gjort ett digert arbete (och alla duktiga ungdomar såklart). LagSM lagen är även ett samarbete i distriktet eftersom ett av lagen har medlemmar från flera av
distriktets klubbar.
Något mer som syns är att tävlingsgruppen har jobbat hårt för att få ihop 6 tävlingar under
året. Nattfaris tävlingar får goda omdömen av tävlande och domare och ger dessutom intäkter
som vi kan använda för bland annat ungdomssponsringen.
Om ni varit på tävling hos oss i år har ni också sett vår nya sekretariatsvagn som vi köpt under
året, fixat till och som nu innehåller Nattfaris tävlingssaker.
Så har ni sett våra fina mössor och jackor som vi jobbat med att få fram.
Arbetet för att vår förening skall hålla sig frisk och levande fortsätter och vi ser fram emot vad
framtiden har att erbjuda.

Utöver de aktiviteter som är datumsatta har klubben under 2018:





fortsatt satsa på ungdomarna i klubben och sponsrat dem som hjälpt till med ett
arrangemang eller på en tävling med 900:-/person till valfri hästaktivitet (som de
kunnat visa att de deltagit i.
Sponsrat de som tävlat SM med 500 kr till anmälningsavgiften (till de som lämnat in
sin lapp om sponsring).
hållit Klubbens Instagram, Facebook och hemsida uppdaterade.

Ekonomisk berättelse 2018
Nattfari Islandshästförening
Verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31

Ekonomisk berättelse till årsredovisningen
Årets resultat blev en förlust med ca 1500kr. När man ser på de olika siffrorna så har vi bundit
klubbens medel i en sekretariatsvagn med tillbehör och i kläder, det är därför som resultatet är
mindre likvida medel och mer fasta tillgångar.
Nattfari är en klubb som har det bra, vi har under året kunnat ge sponsring till de som varit till
SM och till de ungdomar som velat använda sin ungdomssponsring till kurser tävling eller
annat.
Ekonomiskt är det tävlingarna som ger oss intäkter förutom den del av medlemsavgiften som
Nattfari får behålla. Anmälningsavgifterna och cafeterian är intäkter medan banhyra, domare,
rosetter, funktionärer, ljud och toaletter är våra utgifter. Vi jobbar hela tiden för att minimera
kostnader om vi kan – vi letar sponsorer för priser, vi dealar priser med ljudleverantören, och
vi älskar när någon medlem vill baka till cafeterian.
Men vi kan inte spara på allt, våra underbara domare får milersättning när de kommer och de
får sitt arvode (utan dem ingen tävling). Funktionärerna får sina poäng som ni kan använda.
Vi behöver ha fungerande saker som skrivare och dator.
Vi har haft några kurser och föreläsningar under året som inte riktigt gått runt, men vi vill att
ni ska ha saker att välja på.
Styrelsen har konstaterat för länge sedan att de pengar klubben har bara är till nytta om de
kommer medlemmarna till godo på något vis, kurser, kläder föreläsningar, tävlingar och andra
aktiviteter. De gör ingen nytta inlåsta på ett konto. Men de ska såklart användas klokt och
med respekt för att det är våra gemensamma tillgångar. De investeringar som är gjorda under
2018 håller långt in i framtiden, och våra ungdomar som vi satsar sponsring på är klubbens
framtid.

