Runsten 2016-10-16

Till alla medlemmar i Årsta Runstens sportryttare

Årsta Runstens sportryttare i framtiden
Inbjudan till medlemsmöte 17 november kl. 18:30 på Runsten
Med tiden har förutsättningarna för klubben förändrats. Medlemmarna har stora
förväntningar på klubbens verksamhet. Samtidigt är det betydligt färre
medlemmar som har möjlighet att driva klubbens aktiviteter. Klubben har haft
en ambitiös verksamhetsplan för tre discipliner och både för ponny och häst. På
grund av senare års bristande intresse från medlemmarna ser styrelsen att det
helt enkelt inte längre är möjligt att bedriva en bred verksamhet.
Styrelsen för Årsta Runstens sportryttare föreslår därför ändrad inriktning för
klubbens verksamhet. Från och med verksamhetsåret 2017 satsar klubben på
att vara en klubb för tävlingsryttare på elitnivå i hoppning häst. Samarbetet med
Runsten Equestrian kommer att förstärkas och klubben byter i och med det
namn till Runsten Equestrians och blir kvar på Runsten. Runsten Equestrian
kommer att sköta klubbens administration och våra hemsidor samordnas.
Klubbens styrelse kommer att bestå av 4 ledamöter, vilket är det minsta antalet
styrelseledamöter stadgarna tillåter. Runsten Equestrian kommer också ständigt
att adjungeras till styrelsens möten för att underlätta samarbetet.
Klubbens verksamhet kommer att vara fokuserad på aktiviteter kopplade till
lagtävling i elitallsvenskan och ridsportallsvenskan division1, i hoppning häst.
Klubben planerar att medverka till att genomföra en elittävling per år, Runsten
Equestrian games, i samarbete med Runsten Equestrian. På så sätt kommer
klubben även fortsättningsvis att kunna utfärda tävlingslicenser.
Styrelsen bjuder in till medlemsmöte torsdag 17 november kl. 18:30 på Runsten.
Syftet med mötet är att:



behandla bokslut för räkenskapsåren 2014 och 2015 med målsättning att
besluta om ansvarsfrihet för de aktuella årens styrelser
informera om den planerade verksamhetsinriktningen
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Om det finns medlemmar som har annan uppfattning om klubbens framtida
inriktning måste det konkretiseras i ett alternativt förslag. Förslaget ska minst
omfatta förslag till nya styreledamöter, verksamhetsinriktning och alternativ
plats där klubben ska vara, eftersom klubben inte kan räkna med att vara kvar på
Runsten, om medlemmarna fattar annat beslut än det styrelsen rekommenderar.
Ev. alternativa förslag bör presenteras senast på medlemsmötet 17 november.
Klubbens verksamhetsinriktning beslutas slutligen i samband med ordinarie
årsmötet i början av 2017.
Alla ryttare är naturligtvis välkomna som medlemmar i klubben även i
framtiden.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta:
Sven Schelin (0709 904 905), Lena Wenehult, Helena Johnsson (070-815 80 20),
Anne Rantalainen (070-669 56 92), Frida Forsfält (073-914 04 40), Malin
Lindley Nord (073-944 56 24), Annika Friberg (070-888 76 00), Malin Lindström
(070-535 41 65/0725-50 60 74) eller Lisa Koukila (070-285 95 61).

