Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för Östergårds Ridklubb i Ale kommun för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen har under år 2020 bestått av:
Ordförande: Josefin Adermark Schilken
Vice ordförande: Dick Adermark
Sekreterare: Emelie Öst
Kassör: Rose-Marie Larsson
Ledamöter:
Ungdomsansvarig:

Rebecca Zachrisson

Tävling- och utbildningsansvarig: Helén Adermark - ersatt av suppleant Bex Sporrenstam
Byggnad- och anläggningsansvarig: Leo Johansson

Vår verksamhet
Vi hade i början av år 2020 en ambition av att fortsätta som föregående år med tävlingar och
aktiviteter. Tyvärr tog pandemin greppet om världen och därmed blev även vi som liten förening
drabbad. Vi planerade in en pay and jump i juli månad men den fick vi ställa in på grund av för få
deltagare.
Under sommaren kom också information till oss om att vår anläggning skulle säljas och vi som
klubb blev uppsagda från gården dit vi tillhört under alla år. Klubben behövde därmed få bort
sina tillhörigheter från anläggningen senast den 31 december 2020. Tankar och diskussioner
fanns om att det skulle anordnas medlemsdagar där alla kunde komma och hjälpa till att städa
undan för Östergårds räkning, men ytterligare en gång var logistiken svår att lösa i och med
covid-19. Styrelsen beslutade att beställa container för att slänga gamla och trasiga grejer i,
vissa saker har körts till tippen i kärra. Dressyrstaket och hindermaterial såldes till andra
ridsportsfrämjande ändamål. Klubben hade även två domarbås och en bajamaja som en
transportfirma hämtade för att köra till tippen. Allt som allt var anläggningen tom från klubbens
tillhörigheter lagom till årsskiftet och vi står fortfarande utan anläggning och med oviss framtid.

Medlemsantalet ökade i började av hösten och det resulterade i att vi hade totalt 37
medlemmar, ett högt medlemsantal för vår klubb om man jämför med tidigare år. Styrelsen har
valt att kommunicera med klubbens medlemmar mestadels via vår Facebooksida, vilket har
fungerat bra tidigare och så även i år.
Styrelsen har träffats sex gånger under året, varav de flesta vart via länk.

Diskussion gällande klubbens framtid och eventuell nedläggning togs upp från styrelsens sida i
början av hösten. Först och främst kändes det från styrelsens håll att klubben kanske skulle få
upphöra i och med att vi stod utan anläggningen där klubben bildades för många år sedan. Sen
har vi haft ett bristande intresse i klubben som helhet under lång tid, där bara ett få antal
människor engagerat sig för att få allt att gå runt. Allt detta i kombination med en ansträngd
ekonomisk situation. Detta väckte starka känslor hos en del medlemmar och därefter ökade
också medlemsantalet. Ett medlemsmöte i detta ämne infann sig och det kunde konstateras att
det var ett delat läge i klubben.

