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Dagordning för årsmöte 2021-02-28
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra
stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
Ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av två revisorssuppleanter
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
- Stadgeändringar
SvRFs förbundsstyrelse har fastställt nya normalstadgar för
medlemsföreningarna
23. Sammanträdets avslutande.
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Företroendevalda NTRK 2020
Uppdrag

Namn

Mandatperiod

Ordförande

Camilla Helgesson

Årsmöte -20 – Årsmöte -22

Ledamot

Marie Söderroos

Årsmöte -20 – Årsmöte -22

Ledamot

Maria Walde

Årsmöte -19 – Årsmöte -21

Amanda Komada

Årsmöte -20 - Årsmöte – 21

Ninna Stridh

Årsmöte -20 – Årsmöte - 22

Ledamot
Ledamot

Årsmöte -20 – Årsmöte -22

Ledamot

Jonas Elfridsson

Ledamot

Anna Gomér

Ledamot

Eleonor Nilsson

Årsmöte -20 – Årsmöte –21

Linnea Magnusson

Årsmöte -20 – Årsmöte -21

Suppleant

Gustaf Wånggren

Årsmöte -20 – Årsmöte -21

Suppleant

Susanne Johansson

Årsmöte -20 – Årsmöte -21

Suppleant US

Susanna Sipilä

Årsmöte -20 – Årsmöte -21

Ledamot US

Årsmöte -20 – Årsmöte -22

Revisor

Revisorssuppleant

Carita Fall, Josefin von Celsing

Valberedning, ordf.

Sara Steneholm

Valberedning

Alice Kempe

Valberedning

Anna Moberg
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Valberedningens förslag till NTRKs föreningsstyrelse 2021

Uppdrag

Namn

Mandatperiod

Ordförande

Camilla Helgesson

Årsmöte 2020 – Årsmöte 2022

Ledamot

nyval

Susanne Johansson

Årsmöte 2021 – Årsmöte 2023

Ledamot

nyval

Lotta Karlsson

Årsmöte 2021 - Årsmöte 2023

Ledamot

nyval

Sebastian Söderroos

Årsmöte 2021 – Årsmöte 2023

Ledamot

fyllnadsval

Amanda Komada

Årsmöte 2021 – Årsmöte 2023

Ledamot

Jonas Elfridsson

Årsmöte 2020 – Årsmöte 2022

Ledamot

Ninna Stridh

Årsmöte 2020 – Årsmöte 2022

Ledamot

Marie Söderroos

Årsmöte 2020 – Årsmöte 2022

Suppleant

Jenny Tärnfjord

Årsmöte 2021 – Årsmöte 2022

Suppleant

Gunilla Pettersson

Årsmöte 2021 – Årsmöte 2022

Suppleant

Eleonor Nilsson

Årsmöte 2021 – Årsmöte 2022

Revisorsuppleant

Josefine von Celsing

Årsmöte 2021 – Årsmöte 2022

Revisorsuppleant

Sara Steneholm

Årsmöte 2021 – Årsmöte 2022
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Verksamhetsberättelse Nyby Torshälla Ridklubb
Nyby Torshälla Ridklubb (NTRK) haft ett högst annorlunda år i pandemins spår, men det har också till
stor del varit aktivitetsrikt år med många deltagare. På följande sidor kommer styrelsen, ridskolans
personal samt ansvariga från respektive kommitté att presentera vad som hänt inom föreningens
verksamhetsområden. Men först några ord om medlemmarna i NTRK.

Medlemmen i Nyby Torshälla Ridklubb
Det är medlemmarna som är NTRK. Tillsammans skapar vi med vårt engagemang en framgångsrik
ridklubb. Ridklubben finns för att ge medlemmarna möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse,
att lära nytt och utvecklas men även att träffa kompisar och umgås. I stallet finns en gemenskap och en
kraft som utvecklar unga ryttare till driftiga ledare, men i klubben behövs även vuxna som genom sitt
stöd hjälper våra barn och ungdomar till en meningsfull fritid. Under året har en stor del av den sociala
tiden i stallet fått pausas pga rådande restriktioner. Själva ridningen har därför i år fått stå i centrum. Vi
är otroligt tacksamma att vi har kunnat hålla vår verksamhet igång i den höga omfattningen vi gjort.
Merparten av våra medlemmar är aktiva ryttare och föreningen har många framgångsrika
tävlingsryttare. Den 31 december hade NTRK totalt 336 medlemmar (327 medlemmar år 2019).
Medlemmarnas åldersfördelning ser ut enligt nedanstående diagram.
75 % av medlemmarna är i åldern 0 - 20 år. Åldersspridningen är dock stor inom föreningen.
Föreningens yngsta medlem är fyra år medan den äldsta medlemmen är 75 år. 96 % av medlemmarna
är kvinnor och 4 % är män.
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Verksamhetsberättelse - Styrelsen
Till styrelsen för 2020 valdes ordförande och åtta ledamöter, två representanter från US samt
suppleanter.
Möten och konferens
Sedan förra årsmötet har nio styrelsemöten genomförts under 2020. Fram till sommaren genomfördes
dessa med fysiska möten, efter sommaren har mötena genomförts digitalt till följd av Coronaviruset.
Trots att det är svårare med digitala möten har Styrelsen under året haft en öppen och god stämning på
våra möten där alla har fått uttrycka sin åsikt och haft viljan att arbeta mot ett gemensamt mål i att
förbättra vår ridklubb.
Styrelsen har under våren inte kunnat genomföra ”fikaveckan” för våra ridande elever med föräldrar.
Detta upplever vi som mycket tråkigt då det varit uppskattat och ett bra tillfälle för Styrelsen att berätta
om sitt arbete. Vi kommer såklart återuppta ”fikaveckan” så snart Corona har lagt sig.
Under hösten brukar Styrelsen samt personal på Nyby Torshälla ridklubb ha en gemensam konferens.
Även denna satte Corona stopp för men vi genomförde en dag tillsammans där vi började dagen med
att mocka i stallet. Detta var ett bra tillfälle för Styrelsen att visa sig för medlemmarna samt att få göra
något aktivt tillsammans. Vi fortsatte dagen med lite utomhustävlingar och avslutade dagen med att
grilla hamburgare bredvid utebanan. Fokus för denna dag var att lära känna varandra för att underlätta
arbetet med gemensamt förhållningsätt baserat på den värdegrund vi har i NTRK.
Verksamhet
NTRK har stängt 2020 med ett gott ekonomiskt resultat, detta har till stor del påverkats av
ridskolechefens samt personalens vilja att kavla upp ärmarna när detta behövts. Vi saknar fortfarande
en ordinarie ridlärare men vi har goda förhoppningar om att vi under 2021 kommer kunna rekrytera ny
personal som kan bidra till att vi kan bibehålla den fina atmosfär och stämning som finns på vår ridskola.
Stabilitet i personalgruppen kommer även bidra till att ytterligare kunna höja kvalitén på verksamheten.
Ridskolan har under den pågående pandemin visat på stor påhittighet och driv vad gäller att kunna
erbjudande Corona anpassade aktiviteter för våra elever samt god kontinuitet i deras
lektionsverksamhet. Tack vare personalens kreativitet har ridskolan kunnat erbjuda alla elever den
verksamhet som de förväntade sig i början av året. Tack vare ett ständigt arbete med att möta
efterfrågan har ridskolan en hög beläggning på lektionerna och en stor eloge till ridskolans personal
som mitt i en pandemi lyckats med detta.
Styrelse och personal har under året kontinuerligt arbetat utifrån och uppdaterat måldokument och
manual. Vi har även deltagit i Svenska Ridsportförbundets projekt Hästkraft 2.0. Vi har påbörjat ett
arbete kring att utveckla arbetet i de olika kommittéerna och detta arbete tar vi med oss in i 2021.
NTRK har under det minst sagt ovanliga året 2020 kunnat presentera en mängd olika aktiviteter för
elever och medlemmar. Det har varit ett händelserikt år där vi nog alla har pendlat mellan hopp och
förtvivlan. Osäkerheten kring hur verksamheten skulle påverkas av de många olika beslut som kom
under året har bidragit till att alla har fått vara mycket kreativa och innovativa. NTRK har lyckats med
detta och vi sänder vårt stora tack till såväl ridskolans personal som till alla ideella krafter som stöttat sin
ridklubb under 2020.
På styrelsens uppdrag
Camilla Helgesson
Ordförande, Nyby Torshälla Ridklubb
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Verksamhetsberättelse - Ridskolan
Nyby Torshälla Ridklubb erbjuder lektionsverksamhet för både barn och ungdom samt även vuxna.
Ridskolan har allt från nybörjarlektioner till tävlingsgrupper samt verksamhet för barn och ungdomar
med olika funktionsnedsättningar.

Personal
Under år 2020 har en del förändringar skett i personalstyrkan. Nyby Torshälla Ridklubb har en
välutbildad och mycket ambitiös personalgrupp vars arbete trots pandemi har resulterat i ett år utav
positiv utveckling av ridskolan. Personalgruppen har bestått av följande:
Namn och yrkeskategori

Utbildning

Tjg tim/v

Elin Svärd, ridlärare och ridskolechef tom
april

Ridlärare hippolog, stallchef Level 2

Maria Ejnar, Biträdande Ridskolechef tom
april 30 h, Ridskolechef 40 h from maj

Ridlärare hippolog Level 3

Therese Cederlund, stallchef, hästansvarig

Hästskötarexamen

40 h

Zarina Björklund, ridlärare dressyransvarig,
from juni

Ridlärare hippolog Level 2

30h

Gabriella Brunn Ramstedt, ridlärare,
hästskötare. Jan-sep (tjänstledig okt-dec)

Ridlärare hippolog level 2

40h

Dana Pirooz, ridlärare vv lör from aug, samt
vikarie för Gabriella del av lektioner okt-dec.

Ridlärare hippolog leve 1

3h

Amelie Larsson, ridlärare
Vikarie för Gabriella del av lektioner okt-dec.

Ridlärare hippolog Level 2

Matilda Larsson, ridlärare
Vikarie för Gabriella del av lektioner samt
stallarbete okt-dec.

Ridlärare hippolog Level 2

Jennifer Widegren, ridlärare
Vikarie för Gabriella del av lektioner okt-dec.

Ridlärare hippolog Level 2

Bo Hagbohm, vaktmästare
Julia Grenryd, stallpersonal from juni,
samt vikarie del av Gabriellas stallarbete
okt-dec

40h

30h/40 h

40h
Hästskötare

20h

Förutom ovanstående personal finns stallvärdar och assistenter i stallet som visar eleverna till rätta
samt ger aktuell information om ridskolans verksamhet. Under helgerna finns en helgjour anställd som
svarar för skötseln av hästar och stall. Under vardagarna finns även praktikanter via olika
åtgärdsprogram.
Under hösten 2020 gjorde Svenska Ridsportförbundets Besöksgrupp en koll på hela NTRKs
verksamhet och anläggning. Besöket summerades ”En fin ridskola med en välorganiserad förening”.

Sida | 8

Årsmöteshandlingar 28 februari 2021

Fortbildning
En förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet är att personalen fortlöpande
erbjuds utbildningsinsatser. 2020 har varit ett år där många fortbildningar pga pandemin har utgått, men
personalen har deltagit i följande fortbildningsinsatser:

•
•
•
•
•
•

Ridskolechefsträffar
Gemensam personalridning i syfte att likrikta undervisningen i verksamheten.
Fortbildning för Stina Lillje hoppning
Kurs för Kristian von Krusenstierna i dressyr
Kurs för Lotta Björe i hoppning
Föreläsningar I ekonomi, krishantering och driva ridskola via Hästkraft 2.0 via Södermanlands
Ridsportförbund

För att samtliga ridlärare ska ha en gemensam "röd tråd" i sin undervisning har personalen regelbundna
planeringsmöten. Varje termin planeras dressyr och hoppövningar av hopp respektive dressyransvarig
ridlärare.

Hästar
Ridskolan har vid årsskiftet 2020/2021 8 hästar och 10 ponnyer.
Nyby Torshälla Ridklubb följer Svenska Ridsportförbundets Hästhållningspolicy.
2020 har varit ett relativt bra år på hästfronten. Vi har lyckats hitta flera hästar som fungerar i
verksamheten.
Utbildningsnivån på hästar och ponnyer är av avgörande betydelse för kvaliteten på undervisningen och
därför sker fortlöpande tillridning och utbildning av dem.
Under året har flera nya hästar köpts in och några har bytts ut:
•
•
•
•

•

Belle fick lämnas tillbaka i höstas då hon ej funkade på lektion.
Nike fick gå i pension i våras.
Hugo fick gå i pension vid jul.
M-Cin fick tas bort efter återkommande hältor.
Köpt in Maya, Gustav, Jasmin och Grey under året.

Det har pratats mycket om inom vår yrkeskår, under en längre tid, att det blivit och kommer bli svårare
att hitta nya lektionshästar. Aveln riktar mest in sig på sporthästar och dessa har för mycket nerv för att
kunna fungera som lektionshästar. Vi har det här året precis som förra året fått avsätta mer tid för att
hitta lämpliga hästar till vår verksamhet. Samt fått lämna tillbaka någon häst som inte uppfyller kraven
för lektionsverksamheten.
Personalen följer även kontinuerligt upp i vilken omfattning respektive häst/ponny går i verksamheten.
En jämn belastning eftersträvas utifrån hästens ålder, utbildningsståndpunkt m.m. Med hjälp av denna
kontinuerliga uppföljning utvärderar vi om någon av våra hästar skulle passa bättre i en annan
verksamhet än den vi bedriver. Vid behov får också enskilda hästar/ponnyer vila från
lektionsverksamheten en period för att undvika skador etc. Individuella foderstater upprättas för varje
häst/ponny. Kontinuerligt kontrolleras hästarnas tänder och raspas vid behov, skoning samt sadlarnas
anpassning till respektive häst. Samtliga hästar vaccineras en gång per år.
Även under 2020 har ett bete om 10 ha hyrts till lektionshästarna. Hästarna har kunnat gå ute dygnet
runt från midsommar till mitten av augusti och endast tagits in till lektionerna. Det är mycket värdefullt
för ridskolan att ha hästarna gå ute då det medför en mer naturlig miljö för hästarna och en lättnad i
personalens tunga stallarbete.
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Lektionsverksamhet
Ridskolan hade vid årets slut 25 lektioner i veckan. Ridskolan erbjuder allt från nybörjargrupper,
miniknattar, ridlekis till tävlingsgrupper. Lektionstiden per grupp varierar från 60 minuter till 1,5 timme,
där det för de allra minsta ingår skötsel av hästarna i lektionstiden.

En lektionsplanering upprättas inför varje termin som beskriver vad respektive lektion ska innehålla och
vad gruppens terminsmål ska vara.
Förutom ordinarie ridlektioner har även följande aktiviteter genomförts;
•
•
•
•
•
•
•
•

Realgymnasiet två årskurser
Elevens Val, Skiftingeskolan
Privatlektioner /Personlig träning
Happy Hour
Kontinuerlig Prova På ridning
Lovaktiviteter och Ridläger
Grönt Kort kurs våren
Värdinne- och assistentridning

Dessutom har följande aktiviteter kunnat genomföras tack vare stöd från olika projekt;
• Projekt med socialförvalningen och RF-SISU
• US stöttning via projekt med RF-SISU
• Stallskola (Lovstöd från kommunen)
• Verksamhet för unga via Svenska Ridsportförbundet där man får prova nya grenar såsom
käpphästar och fälttävlan samt ledarskap.
• Flera av våra stallvärdar har genomgått Ungdomsledarkurs via Svenska Ridsportförbundet.

Teori
Varje ridgrupp har två teoridagar per termin. Under teoridagarna 2020 hölls clinics för samtliga grupper.
Följande ämnen har erbjudits; Utbildning i hästens beteende, hantering, skötsel, olika raser, dekorativ
hästvård, skoning täcken, hälsa, löshoppning, köpa egen häst, ridlära samt utvecklingssamtal.

Elevcoach
Alla elever har även haft chansen att boka ett enskilt ”coachsamtal” med elevcoachen. På dessa samtal
tas det upp allt från tävlingsplanering och utvecklingsplan till dynamik i grupperna m.m. Det är roligt att
så många elever har tagit chansen att bli coachade, antingen vid ett personligt möte eller via
mail/telefonkontakt. Vilande under okt-dec.

Externa tränare
Våra privatekipage samt elever från Tävlingsgrupperna har under 2020 erbjudits extra hoppträningar för
extern hopptränare, förutom för ridskolans ridlärare. Vi har fortsatt vårt populära samarbete med Btränare i hoppning, Stina Lillje.
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Verksamhetsberättelse - Anläggning
NTRK jobbar aktivt för att kunna vara stolt över en trygg, säker och välfungerande anläggning. Under
2020 har samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun, Torshälla stads nämnd
och Kommunfastigheter AB, i anläggningsfrågor fortsatt. En stor del av arbetet har fokuserat på att
jobba vidare med investeringsplanerna där fokus har varit på att färdigställa torkrummet och lägga nytt
underlag både på uteridbanan och i ridhuset.
Arbetet har resulterat i att:
· Torkrummet har byggts och färdigställts
· Foderrummet har byggts och färdigställts
· Nytt underlag och nytt staket på uteridbanan
· Nytt underlag i ridhuset
· Ny panel i ridhuset på väggen mot cafét
· Ridhussargen har lappats i väntan på ny sarg 2021
· Ny och säkrare trappa till skullen har byggts
· Ny skylt nere vid vägen och nya skyltar på ridhus och stall
· Ny fyrhjuling har köpts in då den gamla stals vid ett inbrott
· Ideella krafter har röjt sly runt anläggning och kommunen har röjt sly nere vid vägen
Den långsiktiga planen för underhåll och investeringar som finns sedan tidigare har uppdaterats.
/Anläggningsgruppen

Verksamhetsberättelse - Marknad
Vi är otroligt tacksamma för de människor och företag som väljer att stötta vår förening. Under årets gång
har vi fortsatt att jobba med att få in nya sponsorer.
Sparbanksstiftelsen Rekarne har bidragit med ett större sponsorbelopp på 100 tkr.
NTRK har flera trogna skyltsponsorer som sponsrar år efter år och som är en stor tillgång för oss. Sedan
har vi de sponsorer som sponsrar till våra tävlingar. Utan er, inga tävlingar! Under 2020 har det tyvärr inte
genomförts några tävlingar pga pandemin.
Marknadskommittén har under året haft det tunt på deltagare, behöver förstärkas och en stor
kraftansamling behöver göras under året för att få in fler ideella krafter för att vi ska kunna få fler
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sponsorer och samarbetspartners som vill bli en del av vår ridklubb. Samtidigt
kommer vi jobba vidare för att stärka befintliga samarbeten.
Nya skyltar togs fram och har satts upp vid entrén, stallet och vid vägen för att synliggöra NTRK utåt
med en professionell syn.
NTRK har tidigare år synts utåt och varit med på flera olika evenemang i kommunen. Men pga rådande
pandemi så har dessa evenemang uteblivit.
/Marknadskommittén

Verksamhetsberättelse - Tävling
Interna tävlingar
NTRKs interna tävlingar fungerar som en förlängning av lektionsverksamheten och en första start till
ryttarnas tävlingskarriär. Lektionsryttarna får prova på hur det känns att tävla samtidigt som de kan få
hjälp och coaching av en ridlärare. Självklart är alla klubbens medlemmar välkomna till dessa
klubbtävlingar, som för ryttaren med egen häst kan vara uppvärmning inför säsong, test av ny
tävlingskamrat eller i största allmänhet en trevlig aktivitet för häst och ryttare.
Vid tävlingarna utbildas även eleverna i tävling- och förberedande tävlingsgrupper i funktionärsarbete,
som ger kunskap inför externa tävlingar. De ses även som förebilder för de yngre ryttarna.
Under 2020 har 5 dressyr- och 8 hopptävlingar genomförts. Ridskolemästerskap i hopp och dressyr har
genomförts. Årets Minikadriljtävling, Lektionsgruppsmästerskap och några interna tävlingar samt
Luciashowen fick pga rådande restriktioner tyvärr ställas in. De inställda tävlingarna har ställts om till
banträningar istället.
Pga rådande pandemiläge har inga ridskoleekipage skickats ut under året. Vi tar nya tag för kommande
år.
Vi vill tacka alla duktiga ryttare samt alla föräldrar som varit med på de interna tävlingarna under 2020.
Externa tävlingar
NTRKs externa tävlingar är kända för att vara förstklassiga arrangemang med många lovord från såväl
tävlande ekipage, som medföljande föräldrar och vänner. 2020 har dock inneburit att alla arrangemang
som externt ordnade tävlingar har fått ställas in på grund av Corona restriktioner.
Under året har därför endast Pay and Jump arrangerats i mindre skala som gick bra att genomföra på
ett nyanlagt underlag som har uppskattats.
Under året har en egen tävlings Mail skapats.
Tävlingsresultat under 2020: Philippa von Celsing med Joker Man från föreningen deltog under Children
SM i hoppning utan placering men med bra resultat vilket vi är stolta över. I DM för Sörmland så har vi
trots få tävlingar två vinnare från klubben, Alicia Elfridsson med Puredivotion vann i dressyr kat D och
Emily Jarmeus Donna Molga i senior hoppning häst. Även Stina Kahlin Cloé var placerad på bronsplats
i senior hoppning häst och Beata Walde med Chunky Boy kom på bronsplats YR hoppning häst.
Vi har även haft många andra fina resultat av några ponnyryttare i hoppning.
Under de månader som det har gått att genomföra tävlingar har det varit många fina NTRK ekipage ute
på banorna med vinster och placeringar.
Ridskolemästerskapet som var planerat på Strömsholm i december och blev inställt. Vi hoppas att vi
nästa år kan skicka representanter från NTRK.
Vi får ta nya tag och fortsätta arbeta med årsplanering för att bygga upp för en ny och hållbar framtid för
tävlingsverksamhet under kommande verksamhetsår.
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Under året har sammansättningen av tävlingskommitténs medlemmar ändrats och
har avgått under året och några nya har tillkommit och det är med tillförsikt vi ser
emot 2021.
/Tävlingskommittén 2020

några
fram

Verksamhetsberättelse – Café Spiltan
Cafékommittén ansvarar för verksamheten i caféet.
Cafeterian strävar efter att ha öppet alla lektionsdagar och alla tävlingsdagar samt andra tillfällen när
det förekommer verksamhet på anläggningen. Under 2020 har det inte varit möjligt på grund av Covid19. Under perioderna vi har kunnat ha caféet öppet, är vi en grupp som hjälpts åt och samarbetet har
fungerat väldigt bra.
Vid inledningen av 2020 hade vi bemanning i caféet alla ridlektionsdagar med många besökare. I mitten
av mars slog pandemi Covid-19 till och vi stängde caféet resten av terminen.
Vid höstterminens start öppnade vi försiktigt caféet med full bemanning på lektionsdagar dock med
hänsyn till de nationella Covid-restriktionerna. Det innebar att det fanns färre sittplatser i caféet och att
handsprit ställdes fram samt att påminna besökare om att hålla distans samt justera sortimentet. Det
innebar att flera varor plockades bort.
Under senhösten stängde cafét återigen på grund av Covid-19 restriktioner och ingen verksamhet har
kunnat starta sen dess.
Under perioderna vi har kunnat ha caféet öppet är glädjande att se att vi har haft så många besökare
och att det finns ett behov att hålla verksamheten igång.
Vi har under året haft flera bokade möten och stämt av när vi har ”skiftbyte” i cafét.
Cafékommittén vill tacka alla som bidragit med sin hjälp under 2020 och blickar nu framåt mot 2021.
Cafékommittén genom Anna Gomér

Verksamhetsberättelse – Ungdomssektionen NYTUS
Den 16 februari 2020 hade NYTUS årsmöte. Informationen om årsmötet kom ut ca en månad innan
årsmötet på Instagram och i US-styrelsens Messengergruppen. Årsmötet genomfördes som de tidigare
möten som ägt rum under året med undantag av längre dagordning och besluttagande som bara görs
en gång per år under årsmötet. Det var inga utanför US-styrelsen 2019 som närvarade på mötet. Mötet
leddes av Tilde Wickström och sekreterares av Linnea Magnusson. Rösträknandet utfördes av Sally
Roos och Tyra Schönbeck skötte protokolljusterandet. Valda till US-styrelsen 2020 blev Tilde Wickström
(ordförande), Linnea Magnusson (vice ordförande), Sally Roos (sekreterare), Susanna Sipilä
(ekonomiansvarig), Linn Nilsson (ledamot), Saga Roos (ledamot) och Tyra Schönbeck (ledamot).
Den 10 maj fick US-styrelsen beskedet om att Dana Pirooz skulle hjälpa till med att utveckla US under
året. Dana kom in med massor av ny energi och bidrog till ett fantastiskt engagemang. En
Facebookgrupp skapades för att samla och organisera all information då vi hade stött på problem med
Messenger. Redan 14 maj genomfördes vårt första möte tillsammans med Dana och den 18 maj
genomfördes en fotografering av US-styrelsen 2020 till Instagram och hemsidan.
US-styrelsen planerade en instagramtävling som utfördes den 26 maj. Dock blev denna inte lyckad och
ett beslut om att inge genomföra fler togs kort efter.
Tyvärr kom rådande pandemiläget och satte stopp för planerandet och genomförandet av aktiviteter och
US-styrelse valde att avvakta tills efter sommaren.
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I augusti blev det möjligt för US-styrelsen att träffas igen och omedelbart började planerandet av en ny
aktivitet. Den 10 oktober var US tillbaka med en ny aktivitet, rykttävling. Aktiviteten blev populär bland
barnen och blev snabbt fullbokad. Tyvärr var US-styrelses engagemanget dåligt kring aktiviteten vilket
tyvärr ledde till en underbemanning på själva aktiviteten.
I oktober var US-styrelsen glada och peppande på den årliga Halloweenkvällen och två möten
planerades och genomfördes samt att anmälan till kvällen sattes upp i stallgången. Anmälan var full när
styrelsen tyvärr fick beskedet om att de inte längre var möjligt att genomföra aktiviteten på grund av det
rådande pandemiläget. US blev besvikna men hanterade situationen bra. Ett SMS skickades ut till alla
föräldrar vars barn skulle gå på aktiviteten i god tid där det berättades om att US tyvärr inte skulle ha
möjlighet att genomföra aktiviteten på grund av pandemin.
US framtid ser ljus ut och med hjälp av ridlärare Dana Pirooz kommer vi under våren 2021 att fortsätta
projektet med US-styrelsen för att fortbilda oss. Vi ser fram emot ett 2021 med härlig gemenskap för
barn och unga på Nyby Torshälla Ridklubb.
NYTUS
Tilde Wickström, Ordförande

Verksamhetsberättelse – Stallvärdar och Assistenter
Vi vill börja med att ännu en gång tacka våra fantastiska ungdomar för det arbete som de gör som
stallvärdar och assistenter. De är en stor del av en fungerande verksamhet på ridskolan.
Till höstterminen tog Zarina Björklund över ansvaret för stallvärdar och assistenter efter att Elin Svärd
under våren haft ansvaret. Under september har tre av våra 12 stallvärdar och assistenter deltagit på
kursen ” Ungdomsledarkurs” från Svenska Ridsportförbundet. Intresset var stort för att gå
”Förberedande Ungdomsledarkurs ” till hösten men på grund av rådande covid-situation blev den
kursen tyvärr inställd.
Årets stallvärd och assistent utsågs och presenteras den 13 december på sociala medier då ingen
Luciashow kunde bli av i år. Årets stallvärd blev Vera Brokvist och årets assistent blev Tyra Englund.
Stort grattis till er!

För presentation av Verksamhetsplan 2021 se NTRKs måldokument.
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Budget 2021
Intäkter
Ridavgifter
Skolverksamhet
Stallhyror
Tävling intern + extern
Café
Medlemsavgifter
Bidrag, sponsring
Övriga intäkter
Summa Rörelseintäkter

2609080
325100
624577
130300
110000
127211
660150
16375
4 602793

Kostnader
Foder och strö
Övriga dir. hästkostnader
Café
Tävling intern + extern
Övriga rörelsekostnader
Summa Rörelsekostnader
Anläggningskostnader
Personalkostnader
avskrivningar:
Hästar
Inventarier
Byggnader
Summa kostnader
Resultat:

-521300
-342988
-88000
-11250
-416228
-1379766
-285500
-2903028
-91 000
0
-23 000
-4682294
-79 501
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Medlemsavgift År 2022 - förslag från NTRK´s styrelse
Alla medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en
olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi har via
Folksam. Föreslagna medlemsavgifter för 2022 är detsamma som år 2021:

Föreslagen NTRK medlemsavgift år 2022
• Junior 350 kr
• Senior 450 kr

Om Svenska Ridsportförbundet (SvRF) höjer sina medlemsavgifter får NTRK höja sina medlemsavgifter
med samma avgift.
Torshälla den 28 januari 2021
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