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Styrelsearbete
Styrelsen har arbetat aktivt för att profilera sig som en förening som skall vara attraktiv för
alla, blivande och nuvarande medlemmar. Arbetet har genomförts genom att skapa
aktiviteter som kan locka alla åldrar samt olika intresseområden rörande Islandshästar,
såsom, träning, tävling och uteritt.
Styrelsen har deltagit i SIFs höstseminarium på Marma gård i november för att vara
uppdaterade på vad som händer inom SIF. SIF blev i maj en del av Riksidrottsförbundet.
Alla lokalföreningar inom SIF kan tack vare detta ta del av olika utbildningar som SISUidrottsutbildarna tillhandahåller, såsom föreningsutveckling stöd, seminarier, nätverk och
flertalet andra verksamheter.
Under Corona Pandemin har styrelsen via Folkhälsomyndighetens hemsida regelbundet
gjort riskbedömningar av evenemang för att säkerställa evenemangsdeltagarnas säkerhet.

Medlemmar
Vi startade kalenderåret med 62 medlemmar och vid årets slut var vi 160 medlemmar.
Största antalet medlemmar kommer från Uppsala. Vi har ökat med 98 medlemmar. Störst
medlemsgrupp är Senior Medlemmar, och därefter Familj. I familj ingår de flesta av våra
ungdomar.

Möten och Kommunikation

Styrelsen har träffats 10 ggr under året förutom;
Den 15 februari 2021 hade vi ordinarie årsstämma.
Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom facebooksidan, gmail för medlemmar
samt ett instagram-konto som startades under året. Inom styrelsen används en sluten
messenger grupp för endast styrelsemedlemmar. Även ungdomsgruppen har en egen
messenger grupp. Ytterligare kommunikationskanaler är Rickebastas hemsida samt
Idrottonline. Idrottonline används för medlemsregistrering och massutskick till
medlemmarna.

Aktiviteter
Under året har föreningen bjudit in till flera uteritter, varav en med grillkväll, ridning på
islandshästens dag, två digitala föreläsningar med fritidstema och en programridning med
domare. Vi var med i 5-kampen som var en nationell tävling anordnad av SIF där alla
lokalklubbar kunde vara med. Dessutom har föreningen ordnat sex ungdomsträningar.
Dessa arrangerades av medlemmar i styrelsen. Vi sökte bidrag från SIF för att ordna
ytterligare en ungdomsträning, fick 3000 kr, och bjöd hit Caroline Oddsson som tränare, där
vi kunde sponsra anmälningsavgiften med hjälp av bidraget.
I samverkan med Rickebasta islandshästar har vi ordnat Rickebasta CUP samt, SM-kval,
sport-tävlingar och gædingakeppni.
Vi har fått möjlighet att hålla i caféet vid Rickebasta gårds evenemang och hittills gjort det en
gång under året. Inkomsten från caféverksamheten kommer gå till ungdomsverksamheten.
Vi har även anslutit oss till Gräsroten som genom Svenska Spel delar ut pengar till
ungdomsverksamhet och föreningar i Sverige. Alla som spelar genom Svenska Spel kan på
detta vis även skänka pengar till föreningen genom Gräsroten.
Corona-pandemin har varit närvarande även detta år. Vi har varit tvungna att skjuta på en
del arrangemang, men har lyckats genomföra betydligt mer än förra året. Vi hoppas att vi
under nästa år slipper ännu fler restriktioner så att vi kan genomföra allt vi planerat.

Slutord
Det har varit ett spännande år, där vi har arrangerat många olika typer av aktiviteter för våra
medlemmar. Medlemsantalet har stigit i snabb takt och det inger förhoppningar om klubbens
fortsatta verksamhetsutveckling inför kommande år. Vårt mål är att förening ska ordna minst
en aktivitet varje månad för våra medlemmar. Genom fortsatt samverkan med Rickebasta
Islandshästar kommer vi även nästkommande år kunna erbjuda våra medlemmar trevliga,
roliga, intressanta och spännande evenemang och aktiviteter.

Uppsala 2021-01-20

Underskrifter: Anna Finnberg___________________________________

Sara Larsdotter__________________________ Marie Wrande________________________________________
Haffi Gìslasson___________________________ Lisa Munter __________________________________________

Anette Larsson________________________________

