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Styrelsen 2022 
Ordinarie ledamöter (Arbetsområde): 

• Patrik Holmberg, ordförande, (firmatecknare, information och kommunikation, bidrag)  

• Carolina Bornudd-Kivitalo, kassör, (firmatecknare, ekonomi) 

• Ann-Sofie Björkblad, vice ordförande (LOK-stöd och bidrag) 

• Trixie Eriksson, sekreterare, (Café Velam, info och kommunikation, USek) 

• Jessica Hjerpe, (brandskydd, ridhus och Nacka kommun) 

• Ekin Ergün Björstedt, (tävlingar, events och sponsring) 

• Åsa Ström, (utbildning, sponsring) 

• Wilma Bondeson, ordförande USEK 

Suppleanter (Arbetsområde): 

• Ulrika Mannerstedt, (USek) 

• Astrid Harms, (Skåpis, events 

• Livia Granath, vice ordförande USEK 

Adjungerade: 

• Representant från Nacka Ridhus AB 

Ordinarie revisorer: 

• Mathias Hasselrot 

Valberedning: 

• Ylva Heivert 

• Monika Lindberg 

• Jessica Hasselrot 

Styrelsen har genomfört 11 ordinarie möten under verksamhetsåret. Vid samtliga möten där beslut har 
fattats har styrelsen varit beslutsmässig. 

  

http://www.nackaridklubb.se/
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Ekonomi 
Effekterna av pandemin har trappats ner under 2022 och aktiviteter som klubben av tradition anordnar 

har i viss utsträckning kunnat börja återupptas. Det har varit ett sparsamt år med några mindre 

satsningar såsom sommarfest med klubben och byta av lysrör i ridhuset. Klubben har fortsatt en god 

ekonomi. 

Vi har under 2022 fortsatt varit medlemmar i Kungsalliansen, som är en sammanslutning av 
idrottsföreningar för Bingoverksamhet, och Gräsroten, som hör till Svenska spel. 

Klubben är fortfarande en kontantfri förening där all betalning sker till klubbens Swish. 

Under 2022 har vi jobbar för att göra fakturahantering mer digital och i den linjen satt upp en 
dedikarad epostadress för fakturor. 

 

Bidrag  

Statligt samt kommunalt LOK-bidrag har ansökts om och beviljats två gånger under 2022. 

Utöver det har klubben ansökt om och beviljats Investeringsbidrag energieffektivisering från Nacka 

kommun, med projekt ”Håll dörrarna stängda”. 

Administration 
Klubben har, liksom tidigare, gett Nacka Ridhus AB i uppdrag att bedriva ridskoleverksamhet för 
klubbens räkning.  

2022 var antalet medlemmar totalt 364stycken. 

Könsfördelning: 
Kvinnor/flickor                     c:a 97%  
Män/pojkar                          c:a 3% 

Åldersfördelning: 
Under 21 år                        c:a 66%  
Över 21 år                          c:a 34%   

Försäkringar 

Ridhuset - Inga försäkringsärenden under året. 

Medlem - Medlemmarna är försäkrade genom ridklubbens medlemskap i Svenska Ridsportförbundet.  

Skåpis 

Skåpis administreras sedvanligt av styrelsen, register av uthyrda skåp och inbetalningar är 
kontrollerade. Info och kontakt finns på vår hemsida. Det finns lediga skåp som erbjöds ryttare via 
medlemsbrevet, anslag och sociala medier. Vi har fått sk. Z-skåp från kommunen vilka är avsedda att 
installera i nya skåpis. Alla detaljer kring detta är i nuläget ej klara. 

IT-miljö 

Under 2022 sökte klubben, och fick utan kostnad, en fullt funktionell Microsoft Office tjänst för idéella 
organisationer via MS “non-profit hub”. Vi har därmed tillgång till 10 användarkonton med tillhörande 
office applikationer utan inskränkningar i funktionalitet. 

  

http://www.nackaridklubb.se/
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Ridhuset 
Projekt Ridhus i Velamsund 

Nacka kommun har under år 2022 sett över hela ridverksamhetens område, gällade både ridhus, stall 
och utvändiga ytor, vilket vi är mycket tacksamma över! Vi inväntar beslut i kommunfullmäktige under 
tidig vår, för att sedan få fira beskedet att det blir nytt stall och två nya ridhus! 

Vårt arbete med att kunna riva säkert har kommunen lyssnat på, och planen är nu att ta hand om den- 
stora utomhus-ridbanan för att där sätta upp ett tält där vi kan rida under ombyggnationen. Även andra 
säkerhetsfrågor har kommunen lyssnat på, vilket borgar för ett gott samarbete under de kommande 
åren. 

Preliminär plan: 

• Beslut tas i kommunfullmäktige tidig vår 

• Upphandling av entreprenör under våren. 

• Montering av tält och rivning av ridhus, runt sommaren. 

• Byggnation av nytt stall där vårt ridhus nu står 

• Flytt av hästar och material till det nya stallet. 

• Rivning av befintligt stall och byggnation av nya ridhus. 

• Marken runt ridhus, stall samt hagmarken ses över. 

 

Inga beslut är tagna, och ingen tidplan ligger fast, men vi har en försiktig förhoppning om att det står 
klart under 2025, som en helhet. 

För att nya avtal avseende anläggningen ska kunna upprättas behövde klubben säga upp arrendet på 
ridhuset. Klubben tog i dialogen med kommunen fasta på att en fungerande och säker övergång till 
den nya anläggningen säkerställs. 

Fram till byggnationen görs bara akut underhåll. 

• Trasiga lysrör har bytts i ridhuset 

Tävlingar 
Inga tävlingar har arrangerats under 2022. 

Utbildningar 
Utbildningar NaRK deltagit på 

Ungdomssektionen deltar på Ungdomsledarkurs (ULK-C) med 3 deltagare 

Info och kommunikation 
Hemsida – www.nackaridklubb.se och Instagram – nacka_ridklubb 

Hemsidor via Idrott online där tidigare hemsida legat lades ner till årskiftet 2022/2023. En ny lösning - 
WIX -  baserat på information från Ridsportförbundet valdes. Detta är en tjänst för utformning av 
hemsidor med stort urval av funktionalitet och grafik. Nya hemsidan släpptes i en enkel version, då 
den gamla stängdes ner, och kommer successivt utökas. 
 

http://www.nackaridklubb.se/
http://www.nackaridklubb.se/
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Hemsidan, Instagram och medlemsbrev är våra främsta informationskanaler till våra medlemmar. 
Antalet följare på Instagram har ökat från 370 stycken 2021 till 396 stycken 2022.  medlemsbrev har 
skickats ut med information.  

Därutöver används i vanliga fall även anslagstavlorna i ridhuset och stallet och inlägg på Facebook-
kontot Ridskolan i Velamsund. 

Café Velam 
Caféet har fortsatt varit stängt. Klubben har som ambition att öppna upp på idéell basis med enklare 

livsmedelshantering vilken ej kräver tillstånd och inspektioner. 

Ungdomssektionen 
Under 2022 har USek efter tider av Corona restriktioner kunnat komma igång med aktiviteter där man 

möts fysiskt. Antalet deltagare på aktiviteterna har stadigt ökat och intresset är stort. 

USEK kunde bland annat genomföra aktiviteterna Bäst i Test och Rykttävling, vilka både var mycket 

välbesökta och uppskattade.  

Aktiviteter som genomfördes i stallet  

❖ Februari 

➢ Årsmöte. Ny styrelse valdes och vi tackade av gamla medlemmar. 

❖ Mars 

➢  

❖ April 

➢ Påskkampen  

❖ Maj  

➢ Bäst i Test  

❖ Juni 

➢ Gemensam aktivitet med stora styrelsen. Käpphäst KM 

❖ September 

➢ Grillkväll 

❖ Oktober 

➢ Halloweenaktivitet med övernattning 

❖ November  

➢ Rykttävling 

➢ Young riders lounge, Sweden International Horse Show 
❖ December 

➢ Pepparkakstävling 

➢ Julpynt 

❖ Januari 

➢ Tacokväll 

 

Aktiviteter online 

• Nådde 682 följare på Instagram, 2021 var det 673. 
• En presentation om dagen av USEKs styrelsemedlemmar på en så kallad vlogg på vår 

Instagramstory, där våra följare/klubbmedlemmar fick lära känna oss och USEK bättre.  
  

Andra aktiviteter  

• 3 har avslutat ULK-C i februari. 

http://www.nackaridklubb.se/
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Övriga händelser under året 
 

• 17:e juni hade vi klubbfest med mat, dryck och USek anordnade käpphästtävligar för alla 
glada barn och ungdomar 

• 1:a oktober, höstfixardag med städning och fix i och runt ridhuset 

• 13:e december, luciafika i Caféet 

• Arbetsmöte med Nacka kommun för att behålla vår status som “Utmärkt förening” 

Uppföljning 2022 och planering 2023 
Uppföljning 2022 (+ eller – tecken anger resultat) 

• bibehålla god ekonomisk kontroll och god balans mellan intäkter och kostnader + 

• att öka aktiviteter som kommer medlemmar till gagn + 

• att fortsätta bli bättre på att söka bidrag för medlemsaktiviteter +- 

• att verka för Nacka kommuns köp av ridhus och byggande av nytt + 

• att slutföra uppdatering av avtal med Nacka Ridhus AB - 

• att förbättra och effektivisera styrelsearbetet och rutiner +- 

• att fortsätta arbeta för hållbarhet i planer och styrelsemedlemmars engagemang - 

• att fortsätta sprida och förankra vårt värdegrundsarbete +- 

• att sända minst 2 medlemmar på ULK-utbildning hos Ridsportförbundet - 

• att gemensamt och aktivt bidra till en god stämning i ridklubben och verka för ökat 
engagemang hos medlemmarna. + 

Planer 2023 

• bibehålla god ekonomisk kontroll och god balans mellan intäkter och kostnader 

• att öka aktiviteter som kommer medlemmar till gagn 

• att fortsätta bli bättre på att söka bidrag för medlemsaktiviteter 

• att fortsätta samarbeta med Nacka kommun rörande bygge av nytt ridhus och stall mm 

• att utöka och tydliggöra samarbetet med Ridskolan 

• att slutföra uppdatering av avtal med Nacka Ridhus AB 

• att förbättra och effektivisera styrelsearbetet och rutiner samt synliggöra klubben bättre 

• att bjuda in fler medlemmar till arbetsgrupper för att öka klubbens  

• att fortsätta sprida och förankra vårt värdegrundsarbete 

• att sända minst 2 medlemmar på ULK-utbildning hos Ridsportförbundet 

• att gemensamt och aktivt bidra till en god stämning i ridklubben och verka för ökat 
engagemang hos medlemmarna 

  

http://www.nackaridklubb.se/
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Avslutningsvis vill vi framföra vårt stora, varma tack till alla som på olika sätt bidragit till klubbens 
verksamhet under det gångna året.  

 

Nacka den 31 januari 2023: 

 

 

Patrik Holmberg, Ordförande 

 

 

 

Carolina Bornudd-Kivitalo Kassör 

 

 

Ann-Sofie Björkblad, vice ordförande 

 

 

 

Trixie Eriksson, Sekreterare 

 

 

Jessica Hjerpe 

 

 

 

Astrid Harms 

 

 

Åsa Ström 

 

 

 

Ekin Ergün Björstedt 

 

 

Wilma Bondeson, Ordförande USek Ulrika Mannerstedt 
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