Valberedningens förslag till HRK:s styrelse 2021/2022
HRK:s valberedning för verksamhetsåret 2021 har bestått av Tanja Balke, Christine Fransson
(suppleant), Cecilia Mörner (ordförande) och Veronica Wallgren. Vårt uppdrag har varit att
arbeta fram ett förslag till ny styrelse, som enligt klubbens stadgar ska bestå av minst fyra
och max sex ledamöter inklusive ordförande samt minst tre och max fem suppleanter. En
uppmaning att anmäla intresse för styrelseuppdrag anslogs i stallet på Lindhult, i
Facebookgruppen Medlem i Hallsbergs ridklubb samt på www.hallsbergsrk.se den 8
september 2020. Därefter intervjuade vi såväl de ledamöter som har mandattid kvar,
nuvarande styrelseledamöter och -suppleanter som kandiderar för en ny mandatperiod som
nya aspiranter. Ambitionen har varit att få till en sammansättning av individer med olika
kompetenser, erfarenheter och intresseinriktningar som gemensamt kan verka för klubbens
bästa.
Ledamöter med ett år kvar på sin mandattid






Sofia Berg. Sofia var ny som styrelseledamot när hon valdes in 2020-02-23 och är
sedan dess vice ordförande. Hon har genom sitt arbete stor erfarenhet av
organisation och ledning och verkar framför allt för att föreningen ska ha tydliga
långsiktiga mål och visioner och arbeta systematiskt mot dem.
Ida Lundkvist. Även Ida var ny som styrelseledamot när hon valdes in 2020-02-23 och
på grundval av sin gedigna bokföringserfarenhet utsågs till kassör. Förutom att hålla
ordning på ekonomin är Ida den som ser till att det mesta i vardagen som inte ligger
inom de anställdas ansvarsområden fungerar, från att se till att det finns kaffe i
caféet till att organisera ’Öppet hus’.
Moa Wallgren. Moa är ungdomssektionen USEK’s representant och är också ny som
ordinarie ledamot i HRK’s styrelse från och med 2020-02-23. Hon har däremot
mångårig erfarenhet av USEK, där hon är ordförande, och en god insikt i och
förståelse för hur föreningen kan verka för att behålla medlemmar när de kommer
upp i tonåren.

Valberedningens förslag på ledamöter som väljs in för 2 år




Maria Fransson. Maria har genom sitt arbete god erfarenhet av att föra protokoll.
Hennes kompetenser är ytterst värdefulla med tanke på att föreningens mångåriga
styrelsesekreterare, Lena Fryxell, avgår i samband med kommande årsmöte och
behöver ersättas. Valberedningen sätter också värde på Marias vilja till breddad
medlemsrekrytering och samarbeten som leder till att personer med olika bakgrund
får upp ögonen för föreningen och dess verksamheter.
Ulrika Larsson. Ulrika har varit ordförande för HRK i många år och besitter därigenom
en rad värdefulla kunskaper om ideella föreningar i allmänhet och HRK i synnerhet.
Eftersom de tre ledamöter som har ett år kvar på sin mandattid har endast ett års
erfarenhet av styrelsearbete på HRK och eftersom de båda kandidater som föreslås
väljs in som ledamöter är helt nya, ser vi en poäng i att Ulrika med sin stora
erfarenhet fortsätter som ordförande i ytterligare två år.



Stina Palm. Stina är en mycket engagerad medlem med erfarenhet av HRK som
sträcker sig långt bak i tiden, då bland annat handikappridningen var ett betydande
inslag i verksamheten. Eftersom HRK’s anläggning har handikappsanpassats med
olika bidragsformer, är det är ytterst angeläget att någon i styrelsen tar ett särskilt
ansvar för att ridning för personer med olika typer av funktionsvariationer, fysiska
såväl som intellektuella/kognitiva. Vi ser att Stina kan axla den rollen.

Därutöver föreslår valberedningen att följande personer ska väljas till suppleanter för ett år:








Anne Eriksson. Anne blev för första gången invald som suppleant vid årsmötet 202002-23 och föreslås få förnyat förtroende som suppleant, då hon själv angett att hon
inte har möjlighet att ta klivet upp till en plats som ordinarie ledamot. Hon har stor
erfarenhet av ridning och hästhållning och ligger dessutom bakom alla fina skyltar i
stallet och på anläggningen i övrigt.
Per-Erik Fröberg. Per-Erik har inte tidigare suttit i HRK’s styrelse, men han har
styrelseuppdrag i en annan ideell förening och han var under sommaren och hösten
2020 anställd som ’gårdskarl’ på Lindhult och har därigenom mycket god inblick i inte
minst anläggningens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
Cecilia Landal. Cecilia L. är för närvarande inne på sitt andra av två år som ordinarie
ledamot; hon valdes in 2019-02-17. Hon har själv angett att hon har begränsat med
tid att lägga på styrelseverksamheten, men vi ser en poäng med att hon med sin
tvååriga erfarenhet stannar kvar i styrelsen, dock som suppleant istället för som
ordinarie ledamot.
Cecilia Rose. Cecilia R. blev i likhet med Anne Eriksson invald som suppleant för första
gången vid förra årsmötet. Hon har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag i andra
ideella föreningar och ett stort intresse för försäljningsaktiviteter. Vi anser att hon i
ett långsiktigt perspektiv är en viktig kraft att ha med, även om hon angett att hon för
närvarande har mycket begränsat med tid att lägga ner på styrelsearbetet.

Till uppdraget som revisorer föreslås förlängt förtroende för:




Per Ager. Per är förtroendevald revisor i Hallsbergs kommun, Hallsbergs kommun
samt Röda Korset i Hallsberg.
Roger Edström. Roger är ekonom på Hallsbergs kommun.
Camilla Gustafsson (suppleant). Camilla har mångårig erfarenhet som kassör i HRK.

Till uppdraget som valberedare föreslås förlängt förtroende för:




Tanja Balke
Christine Fransson
Cecilia Mörner
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