Verksamhetsberättelse 2016
Nattfari Islandshästförening
Verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

Styrelsen har bestått av:

 Ordförande:
 Kassör:
 Sekreterare:

Ulrika Fröding
Niclas Larsson
Anna Jansson

 Ledamöter:

Jeanette Englund (Vice ordförande)
Madeleine Andersson
Birgitta Törnqvist
Yrla Byström (Ungdomsledarmot)

 Suppleanter:

Amilia Hök Felleson
Anna Liliebäck
Ulrika Dennerstedt
Sara Modin
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Tävlingsgruppen har bestått av:









Anna Jansson
Jeanette Englund
Madeleine Andersson
Johanna Svensson
Carina Forsberg
Inga Öman
Birgitta Törnqvist
Viktoria Smedberg

Styrelsen har haft 10 st protokollförda möten under året och tävlingsgruppen har
haft lika många tävlingsmöten.

Valberedningen har bestått av:
Åsa Tysk (sammankallande)
Ida Björkman
Terese Samuelsson

Revisorer samt revisorssuppleanter:

Ordinarie:

Marie-Louise Sandelin
Josefin Gribbe

Revisorssuppleanter:

Kicki Sivertsson
Åsa Wilhelmsson
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Verksamhet under 2016
21/1

Föreläsning om hovar med hovslagare Josefin Gribbe

2/3

Årsmöte med föreläsning om första hjälpen för häst.
Föreläsare: Åsa Croneborg

19/3

Riksårsmöte: Ulrika Fröding, Jeanette Englund och Anna Jansson
deltog.

9/4

Vårtävling

21/5

Månskensritt från Svanby Ridcenter (5st utifrån deltog)

11/7

Tävling

13/8

Upplandscupen

17/9

Hösttävling

15/10

Cr-kurs med Pia Paulsén

29/10

Final av Upplandscupen

11-12/11

Tävlingsseminarie. Två styrelsemedlemmar, som också sitter med i
Tävlingssektionen, deltog.

13/11

Ordförandekonferens. Två styrelsemedlemmar deltog.

17/11

Föreläsning om hästens beteende. Föreläsare: Carolina Fransson

Övrigt
 Klubben har nu, förutom en tävlingssektion, även en aktivitetsgrupp. Dess
syfte är att arrangera olika aktiviteter i klubben. Vi har idag 3 representanter
i gruppen.
 Klubben bestämde under förra årsmötet att vi skulle satsa på ungdomarna i
klubben och sponsrade med 900:-/person till valfri häst aktivitet.
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Planerade aktiviteter under 2017
Ett viktigt steg i att få en aktiv förening där medlemmarna är delaktiga, är
naturligtvis att se till att det finns aktiviteter inom föreningen som passar så många
som möjligt. Vi försöker i år att få en spridning på aktiviteterna både geografiskt
och innehållsmässigt. Önskemål från medlemmar har också varit att ha aktiviteter
där man inte måste ha med sig häst. Vår aktivitetskalender ser just nu ut som
följer:

 Årsmöte och föreläsning med Lena Lennartsson
 Takt och gångartskurs med Lena Lennartsson?
 Torvaldur håller föredrag om vad man ska titta på när man letar häst
 Cecilia Möller från SLU kommer och föreläser om foder.
 NH-Kurs med Annika Lif Gustavsson
 Sadelmakare/utprovare Anette Pedersén kommer till svanby i Tierp för att
föreläsa praktiskt om vad man ska titta på när man ska prova ut en sadel.
Man kan även boka en sadelprovning med henne. Mer info kommer.
 En dag där alla som vill tar med sig sadlar och häst, eller bara det ena, och
kommer till svanby för att få möjlighet att prova olika sadlar.
Sadelutprovare Anette Pedersén kommer att finnas på plats för den som
vill ha en sadelutprovning.
 Fotogtaf Joel Ericksson kommer till Svanby en heldag på våren och en på
hösten för att fota era hästar.
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 Equiterapeft Anna Sjöholm föreläser om hästens rygg och vad man kan
göra för att förebygga ryggproblem samt hur man kan se om hästen har
problem med ryggen och behöver hjälp. Anna kommer att hålla föreläsning
både på Svanby och om intresse finns.

 Löshoppning på Pålsbo gård. Cattis Ekholm har en heldag med
löshoppning på sin gård där allting är klart och man bara behöver dyka upp
med sin häst på angiven tid. Cattis håller i allting så varken häst eller ägare
behöver ha gjort detta förut.
 Långturer kommer att hållas i olika ändar av länet under året. Några
timmars ridning med fika ingår för en billig peng.
 Månskensritt med grillning ute i skogen.
 Vi håller på att undersöka om kurs i utökat B-körkort samt E-kort kan
hållas i klubben.
 Hubertusjakt till hösten är efterfrågat så det försöker vi fixa i år.
 Vi kommer också att ha 4 st tävlingar under året:
5 mars - inomhustävling

10 juni - SM-kval

12 aug - upplandscupen

16 sept - Km Nattfari
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Ekonomisk berättelse
Årets vinst (räkenskapsåret 2016) blev drygt 20 000 kr. En förbättring från
föregående år då föreningen uppvisade en förlust på drygt 60 500 kr, beroende på
kraftiga investeringar i bl.a. domarbås, datautrustning och utbildningar för
klubbens medlemmar. För en sammanställning se balans- och resultaträkningen.
Det finns utrymme under 2017 att åstadkomma intressanta aktiviteter med tanke
på föreningens stabila ekonomi. För närvarande har föreningen drygt 133 000
kronor i likvida medel på företagskonton samt handkassa. Ett lager på drygt 400
kr, av kafeteriavaror, visar också på att vi inte har något onödigt högt varulager vid
årets slut.
Föreningen kommer fortsatt arbeta för att erbjuda våra ungdomar sponsorpengar
för valfria kurser samt anordna subventionerade föreläsningar eller andra
aktiviteter för alla, både medlemmar och icke medlemmar. Vi ser det som ett sätt
att marknadsföra föreningen vilket kan generera nya medlemmar och öka
föreningens attraktionskraft samt tillgodose även de befintliga medlemmarnas
intressen och önskemål.
Krafttag har tagits vad gäller skötseln av kafeterian, både logistiskt och ekonomiskt
sett, för att få en klarare bild av den verksamhetsgrenen. Vinsten för kafeterian
blev drygt 7 500 kronor men här ingår det nya konceptet med matlådor. Förutom
att det är en uppskattad och god service spar det mycket tid för föreningens
funktionärer. Kostnaden för funktionärernas matlådor ingår alltså som en
kostnadspost i kafeterians verksamhet. Inköpet av ett nytt större tält, som gjordes
till sista tävlingen i höstas, har också skapat nya förutsättningar för en
vidareutveckling av kafeteriaverksamheten.
Vi räknar fortsatt med att utveckla kafeterian under 2017, med nya inköp av bl.a.
toastjärn som klarar en högre arbetsbelastning. Införskaffande av surfplatta som
kopplas till iZettle (kassahantering) samt införskaffande av ytterligare swishkonto
för att underlätta hanteringen/spårbarheten vid försäljning. Kunderna kan nu alltså
betala med kort, swisha eller som vanligt med kontanter.
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En annan satsning som gjorts är upprättande av Paysonkonto för hantering av
tävlingsanmälningar via Icesale. Det innebär i och för sig en del kostnader i
samband med anmälningar men det är otroligt effektivt och tidsbesparande vad
gäller tävlingsadministrationen. Det är en lyckad satsning.
Kassörens administrativa börda är tung vad gäller hanteringen av alla dessa
transaktioner och avsikten är att införskaffa fler swishnummer för olika typer av
betalningar, t.ex. en separering av kafeteria och tävling/incheckning för att
underlätta bokföringen.
Målet för oss är att få en aktiv, levande idrottsförening, med ett högre deltagande
från föreningens medlemmar på alla plan. Vi är övertygade om att potentialen
inom föreningen är stor, vi måste bara hitta vägarna för att nå fram till
medlemmarna.
Vi är på god väg.

Ekonomisk Rapport för 2016
Se bilaga 1

Budget för 2017
Se bilaga 2
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