Verksamhetsplanering 2021
Det har varit ett konstigt år med inställda tävlingar och restriktioner som gjort att
planerade aktiviteter fått ställas in. Vi hoppas att det kan bli lite bättre i år men
som det ser ut nu så är det väldigt svårt att planera något med säkerhet.
Vi har försökt tänka vad vi kan göra om dessa restriktioner kvarstår. Ridlektioner
online, föreläsningar samt uteritter i små grupper är sådant vi tänker lägga ut på
vår hemsida och fb.
Domarbåsen och sekretariatsvagn behöver målas i år då vi inte fick ihop det
under 2020.
Vi ska i år återuppta möjligheten att beställa klubbkläder kontinuerligt. Det
kommer inom några dagar att finnas info och en länk på hemsidan där ni kan se
vad vi kan erbjuda just nu. Dessa kläder kan bytas ut vid olika säsonger.
Fler idéer och förslag på aktiviteter som ni vill att klubben skall anordna, tas
tacksamt emot då vi önskar att det skall finnas aktiviteter som vi kan erbjuda trots
pandemin.

Nuvarande kalender ser ut som följer:
•
•
•
•
•
•
•

22/2 Årsmöte
Maj löshoppning pålsbogård
19/6 Tävling
14/8 Nattfaris KM
18/9 Tävling
September/oktber Nattfaris Jubileumsdag -återkommer med exakt datum
Oktober Rosabandet-ritt - återkommer med exakt datum
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Planerad budget för 2021
BUDGET 2021
BUDGET 2021

Intäkter

Medlemmar
Tävlingar
Kafeteria

15 000,00
63 000,00
4 000,00

Kursverksamhet
Sponsring
Arvode
Kläder

5 000,00

31 000,00
1 000,00
5 000,00
4 500,00
11 000,00

4 000,00

Administration/bankkostnader
Möteskostnader
Webhotell/hemsida
Försäkring
Bilersättningar

12 700,00
5 000,00
2 000,00
2 400,00
1 400,00
91 000,00

Avskrivningar
Budgeterat utfall

Kostnader

76 000,00
15 000,00

0,00

En förenklad budget inför 2021 där osäkerhet råder i vilken omfattning dessa tre
tävlingar kommer att genomföras. Förhoppningen är också att medlemmar
fortsätter att betala medlemsskapet samt att sponsringen återupptas.
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