Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen 2017
Ordf.
Jeanette Johansson
Vice ordf. Fia Klarbrant
Sekreterare Åsa Karlsson
Ledamot
Siv Birgersson
Inger Sobeus
Gunilla Rasmussen
Valberedningen 2017
Nina Bengtsson
Maria Wolmestam.
Tävlingar
Ryttarföreningen har anordnat 2 regionala dressyrtävlingar under 2017, båda i
klassen MsvB5 2017.
17-06-08 hade vi en kvällstävling som lockade 22 starter och vi hade en intäkt på
11.000 kr i startavgifter
17-08-26 ordnade vi en förmiddagstävling som trots att vi la den under EM-veckan
hade 17 starter och gav en intäkt på 8.500 kr i startavgifter.
Båda tävlingarna var mycket uppskattade av ryttarna och detta tack vare alla glada
och duktiga funktionärer och att vi fick låna den fina anläggningen Lejondals Gård.
Så ett rungade tack till alla funktionärer och Lou för att ni gjorde detta möjligt!
Tack vare bra samarbete med sponsorer hade föreningen även fina priser till de
placerade.
Ryttarföreningen har inte ordnat någon klubbtävling i år.
Externa tävlingar
Ryttarföreningens medlemmar har med stor framgång tävlat både I lätta- och svåra
klasser med många fina placeringar vilket än en gång satt Lejondals Rf på kartan.
Medlemmar
Ryttarföreningen hade totalt 67 medlemmar (var av en hund) vilket gav en intäkt på
20.100 kr i medlemsavgifter.
Licenser
Totalt så löste ryttarföreningens medlemmar 45 licenser för 2017 fördelat enligt
nedan:
Licens Junior (13-18 år)
Licens Senior
Endagslicens (oavsett ålder)

1 st
29 st
15 st

Ekonomisk berättelse
Lejondals Ryttarförening har under året haft 40.000 kr i intäkter, främst från

medlemsintäkter och tävlingsintäkter, 30.000 kr i kostnader där medlemskostnader
och tävlingsrelaterade kostnader står för de största utgiftsposterna. Föreningens
resultat uppgick till 12.000 kr vilket är en förbättring mot föregående år med
15.000 kr. Inga tävlingsbidrag har betalats ut under 2017 och kostnaderna för
tävling har varit lägre i jämförelse mot föregående år.
Bokföringen har skötts av Björkviks Consulting mot ersätting och Lena Salin har
varit föreningens revisor.
Förutom duktiga tävlingsryttare så kan ryttarföreningen även stoltsera med flera
duktiga tränare och domare på hög nivå.
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