Verksamhetsberättelse för Årsmöte 2015

2014-02-15

ÖRF’s Organisation under verksamhetsåret:
Se bilaga 1 Organisationsschema.

ÖRF’s Möten med styrelsen under verksamhetsåret:
Styrelsemöten 10st
Arbetsutskottsmöten 3st (för Anläggningen i form av bygg möten)
Medlemsmöte 1st

ÖRF’s Styrelse under verksamhetsåret:
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört styrelsemöten varje månad med ett kortare
sommaruppehåll.
Focus har under året varit på
* Föreningens ridanläggning i Tryggestad
* Föreningens välbalanserade ekonomi
* Föreningens alla omfattande aktiviteter
Styrelsearbetet har varit mycket aktivt med högt i tak och stort engagemang i alla frågor, där
den röda tråden har varit bra och riktiga beslut till förmån för alla medlemmar.
En god ekonomi i föreningen har givit plats för styrelsen att påbörja ett långsiktigt arbete med
att utveckla/förbättra och renovera vår ridanläggning i Tryggestad.
Med hjälp av stort bidrag från Smålandsidrotten kunde styrelsen hösten 2014 besluta om
renovering och byggnation av handikappanpassad hygienanläggning med tillhörande
förrådsutrymmen.
Styrelsen har också haft som mål 2014 genomföra lagtävlingsverksamhet och våra stora
tävlingar på bästa sätt med god ekonomi vilket har gjorts med mycket gott resultat.
Styrelsens målsättning att medverka ute i föreningens alla aktiviteter har också genomförts.
Glädjande kan vi också konstatera en nystart av föreningens Ungdomssektion som vi ser fram
emot mycket.
Styrelsens arbete med att få fram en aktiv och fungerande sponsorgrupp har inte gått som
förväntat.
Sponsorarbete har pågått med lyckat resultat trots , men målsättningen att samordna och få en
gemensam struktur på det arbetet för hela föreningens alla aktiviteter och behov har inte nåtts
fullt ut.
Det finns många duktiga och outtröttliga ”sponsorjägare” i föreningen men det behövs en
samling av alla dessa så förenigen kan spetsa insatserna ännu mer.
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ÖRF’s Tävlingssektion under verksamhetsåret:
Tävlingssektionen har haft 6 möten under året under ledning av Lotta Holmberg.
ÖRF har 2014 anordnat flertalet tävlingar i både hoppning och dressyr samt flera Pay and
Jump och klubbhoppningar.
Första helgen i maj hade vi på lördagen Lagallsvenskan DIV I häst dressyr och på söndagen
Lagallsvenskan DIV I Ponny hoppning.
Ölands Hoppet hade 751 starter på 3 dagar och 120 boxar uthyrda, denna ponny tävling blir
bara större och större. Ryttare kommer från bla Borås, Malmö och Gotland.
Thoreb Cup Nationell häst hoppning gick bättre än 2013 fast vi önskar något fler starter iaf. I
år ca 300 starter och segraren var ingen mindre en Jennica Fernström (Jerry Williams dotter.
Coolt va?) från Stockholm.
Sista helgen i juli lånade Mörbylångadalens RS Örf´s anläggning och genomförde Ölands
mästerskapen på ett strålande sätt.
Den lokala hopptävlingen i aug blev inställd.
Vi har genomfört lagtävling i både hoppning och dressyr. Ponny: Elit, DIV I och DIV II med
finaler. Häst DIV I i både hoppning och dressyr.
ÖRF har 2014 haft 119 st licensierade tävlingsryttare på alla nivåer med fantastiska resultat.
Våra tävlings ryttare har visat framfötter överallt 2014 på olika nivåer, vill gärna nämna att vi
hade 4 ponnyryttare på SM i Vetlanda och Hamre med jätte fina resultat: Klara Lewin, Ellen
Persson, Vanessa Olsson och Jonna Bergenfeldt. Alexandra Karlsson red ungponny SM i
Norrköping med strålande resultat. Grattis!
Klara Lewin med ponnyn Kungen av Nyckelby kom till final i Prins Carl Philips pris alltså en
av Sveriges 4:e bästa kat C-ponny och red finalen på Friends Arena i Stockholm i november
där många ÖRF:are var och hejade på ekipaget. Grattis Klara o Kungen!
På hästsidan red 4 ryttare i Falsterbo Horse Show (Sveriges största unghäst tävling) samt
Breeders i Flyinge med super fina resultat: Tova Lindbäck, Sandra Åhlund, Ulrika Frank och
Malin Johansson. Grattis!
Emma Persson har ridit Sveriges största tourer för hopphästar: Seven stars spring tour och
under hösten Swedish Riders trophy med super resultat. Grattis!
Klubbmästare i hoppning 2014
Kat B: inställt.
Kat C: Ebba Björe
Kat D: Elin Andersson
Häst: inställt.
Hoppas på om möjligt ett ännu bättre tävlings år 2015!
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ÖRF’s Lagtävlingar under verksamhetsåret:
2014 hade ÖRF totalt 6 lag i olika discipliner och divisioner.
På våren rids div 1 och elit för ponny och div 1 för häst. Dessa lag gjorde gemensam
teambildning genom att åka till Boda Borg i Karlskrona
Lagen slutade totalt:
Div 1 ponny - 6:e placering
Elit ponny - delad 3:e placering
Div 1 häst – 5:e placering
På hösten reds div 2 ponny som hade 2 lag. Dessa valde en gemensam träning för Sofia Hilton
som teambildning.
ÖRF blev zon segrare efter 3 omg och i finalen en 6 e plac
Dressyr div 1 - 4:e plac "

ÖRF’s Ekonomi under verksamhetsåret:
Ekonomin är stabil och god redovisas separat.
Mkt positivt är att tävlingar & servering har ökat.
ÖRF har också erhållit bidrag till nybyggnation av toaletterna på 100.000 kr
från Smålands Idrottsförbund.
Redovisning till Årsmötet se bilaga 2 som inkluderar budget för 2015.

ÖRF’s Ungdomssektion ”US” under verksamhetsåret:
US har bildat en styrelse under året.

ÖRF’s Personal under verksamhetsåret:
Förenigen har fortsatt under året haft förmånen att ha en anställd personal som
anläggningsskötare på vår anläggning i Tryggestad.
Lotta Holmberg har på ett fantastiskt sätt arbetat med mängder av saker såsom skötsel och
underhållsuppgifter i Tryggestad, administration och kontorsuppgifter, bedriva café på
anläggningen, bistått styrelsen med information om kommande underhållsåtgärder och i
förekommande fall korrekt underlag för beslut i styrelsen.
Lotta har också varit huvudansvarig och vår drivande kraft i all tävlingsverksamhet.
Vi vet att den överenskomna anställningstiden inte har räckt till på långa vägar och Lotta har
lagt massor av egen tid och personligt engagemang i allt som rör ÖRF.
Styrelsen och föreningens medlemmar är mycket tacksamma för mycket väl genomfört arbete
under verksamhetsåret 2014.
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ÖRF’s Anläggning under verksamhetsåret:
Under året har tidigare byggnationer på anläggningen besiktigats av och därtill tillkommer
några delar som inte blivit klarställda vilka utförs i samband med planerade ombyggnationer
på anläggningen.
Uthyrning av Röda Stallet har under året fortsatt varit bra med full beläggning och
verksamheten fungerar bra med skötsamma och hjälpsamma hyresgäster. Kostnader för drift,
underhåll och skötsel täcks av hyresintäkter.
Under året påbörjades upprustning av de publika delarna av ridhuset med
handikappanpassning vilket är planerat att vara klart till årsmötet feb-2015. För finansiering
av detta har föreningen erhållit ett ekonomiskt stöd från Smålands Idrottsförbund på 100.000:SEK. Löpande skötsel på anläggningen såsom nytt underlag i ridhuset och de maskiner som
finns i Tryggestad har gjorts. Därutöver har en del införskaffning gjorts bla staketstolpar och
ny tidtagaranläggning.
Under året har i styrelsen diskuterats om förbättringar av ridbanor och yttre allmäna ytor
såsom parkering vilket kan tas upp som åtgärder efter att anpassningen av Ridhusets publika
ytor har färdigställts.

Hästaktiviteter på anläggningen under verksamhetsåret:
Under året har en hel del aktiviteter genomförts.

ÖRF’s Information under verksamhetsåret:
Föreningens hemsida har gjorts om med ny layout och indelats mer utifrån de
verksamheter/sektioner som bedrivs inom ÖRF och därtill har ansvariga utsetts på möte i
mars 2014. Föreningens FB-sidor har varit aktivt använda också för att sprida information.
Styrelsen har inte kommit i mål med skyltar och informera bättre inom anläggningen dock
pågår arbetet med att ta fram förslag vilket styrelsen hoppas kommer att vara klart till
kommande tävlingssäsong.

ÖRF’s Valberedning ”VB” under verksamhetsåret:
VB har arbetat fram nytt förslag till styrelse.

ÖRF’s Medlemmar under verksamhetsåret:
ÖRF ligger stabilt på medlemsantalet . 206 medlemmar per 31 dec 2014
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Övrigt under verksamhetsåret:
På Ölands Idrottsgala i november utsågs av Ölandsbladet
ÅRETS RYTTARE - EMMA PERSSON.
Även i andra sammanhang har Ölandsryttare blivit uppmärksammade bl.a. på Ryttargalan i
Kalmar i Januari
ÅRETS ELDSJÄL – LOTTA HOLMBERG,
ÅRETS HÄSTRYTTARE HOPPNING – EMMA PERSSON,
ÅRETS PONNYRYTTARE HOPPNING – VANESSA OLSSON,
ÅRETS RIDSPORTLEDARE – MATS TORSTENSSON,
ÅRETS GULDSTJÄRNA – ANN RODELIND.
Fika sektionen är i full gång med planering inför 2015 års verksamhet.
Fikasektionens medlemmar:
Stina Johansson sk
Maria Kellidou
Rose Marie Hillbom
Agneta Östberg
Under verksamhetsåret genomfördes tyvärr ingen medlemsfest så som tidigare år.
Föreningen är liksom alla andra föreningar beroende av statligt stöd vilket utbetalas mot
redovisande av utförda aktiviteter vilket tyvärr har avtagit ngt under året mot tidigare år.
Under året har en del fortutbildningar genomförts i bla Grönt Kort, Tävlingsregler,
Styrelsearbete delvis betalda av ÖRF men också en hel del betalda via Sm. Idrottsförbund.
ÖRF har under verksamhetsåret haft två representanter i Sm. Ridsportförbund genom Stefan
Andersson-Junkka och Lotta Holmberg. I Ölands Idrottskrets har Tobias Lewin representerat
ÖRF.
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Verksamhetsplan 2015:
Styrelsens arbete under innevarande år inriktas på
* Fortsatt utveckling av Tryggestadsanläggningen
* Föreningens långsiktiga verksamhetsplan, 2016 o framåt
* Att föreningen har en väl fungerande sponsorgrupp/sektion
* Fortsatt utveckling av aktiviteter som passar alla åldrar och typer av verksamhet
* Ekonomisk plan för fortsatt god ekonomi
* Fortsatt satsning på föreningens barn och unga
En stor och viktig kugge i föreningen är vår egen anläggning som föreningen helt och hållet
äger.
Att utveckla anläggningen vidare och fortsätta arbetet med renovering och modernisering till
en aktivitetsanläggning där alla verksamheter får plats.
I närtid komplettera vår samlingslokal och nybyggda hygienanläggning med bra flöde för
besökare, tävlande, funktionärer och personal till servering, samlingslokal, till den fina
uteläktaren, ridbanor ute, Röda Stallet förråds och lagerutrymmen.
Att reparera och förnya befintligt ridhus.
Att kunna erbjuda bra parkeringsmöjligheter.
Att föreningen slår vakt om det goda rykte föreningen har om våra fina tävlingar som är
grunden till vår goda ekonomi och ger möjlighet att utveckla alla verksamheter.

Styrelsens Resumé:
Styrelsen vill tacka för det gångna verksamhetsåret 2014 och för fortroendet från alla
medlemmar.
Det har varit mycket intensivt med många ärenden på agendan, massor av roliga aktiviteter,
spännande projekt, svåra ärenden och beslut också förstås men med gott samarbete i styrelsen
har även dessa frågor löst sig till det bästa.
Vi har sett en fortsatt god ekonomi som har gjort det möjligt att se en framtidsutveckling inom
ÖRF och kunna förverkliga delar av en långsiktig målsättning.
Styrelsen ser en framåtanda i föreningen och vilja att bli en idrottsförening som verkligen
passar alla, ingen skall lämnas utanför och inte få vara med.
Med det i ryggen har styrelsens arbete varit en lätt uppgift.
Styrelsen önskar föreningen och alla medlemmar fortsatt god framgång.

Stefan Andersson-Junkka

Tobias Lewin

Leo Överby

Christina Johansson

Malin Widen

Maria Nygren Johansson

Julia Rickardsson

Birger Ramnebrink

Therese Markström

Bengt Gustavsson
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