Viktig information från valberedningen!
Ni är väl medvetna om att Hallsbergs ridklubb är en ideell förening och att det därmed är vi
medlemmar och inga andra som gemensamt äger hästarna? Det är förstås i första hand våra
proffsiga anställda som ser till att hästarna mår bra och att den dagliga verksamheten
fungerar och håller hög nivå, men även medlemmarnas engagemang är viktigt för att vår
trivsamma ridskola ska upprätthållas och utvecklas. En del medlemmar gör det genom att se
till hästarna på helgerna, när personalen är ledig, andra genom att hjälpa till att hålla
cafeterian ren och snygg, genom att laga stängsel och röja sly eller genom att ställa upp vid
tävlingar och andra evenemang. Exemplen är många och alla insatser är lika mycket värda.
Det viktiga är att vi hjälps åt!

Ett givande sätt att engagera sig på är att ta plats i klubbens styrelse eller
valberedning alternativt att ställa upp som revisor. På årsmötet i februari nästa
år (2022) är det dags att välja en ny styrelse. Valberedningen söker nu:
1. personer som vill sitta i Hallsbergs ridklubbs styrelse 2022
2. personer som vill ingå den valberedning som hösten 2022 ska bereda
valet till styrelse 2023
3. personer som vill ställa upp som revisorer 2022

Vilka känner sig manade? Tveka inte att höra av er till någon i valberedningen
(se nedan) senast den 19 november 2021 – ju förr desto bättre! Vi välkomnar
både er som själva rider, er som är förälder och/eller anhörig till någon som
rider, er som gillar hästar i största allmänhet och er som helt enkelt tycker att
det finns goda skäl att verka för ideella föreningar som Hallsbergs ridklubb.
Styrelsen sammanträder någon gång i månaden och den som kandiderar till
styrelsen får gärna vara idérik, handlingskraftig och bra på att samarbeta. Som
valberedare behöver man vara utåtriktad och beredd på att ta kontakt med
andra medlemmar när det är dags att sätta ihop en ny styrelse. Revisorernas
uppgift är att granska klubbens ekonomi i samband med årsmötet, så här krävs
grundläggande förståelse för ekonomiredovisning.
Under fliken ”Klubbinfo” på www.hallsbergsrk.se finns föreningens stadgar,
vision, verksamhetsidé mm. om ni vill veta mer om klubben.
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