Hej!
Styrelsen vill hälsa er välkomna på ordinarie årsmöte den

11 mars kl. 15.00 i Cafeterian på Köpings ridklubb.
Fullständig kallelse och information kring valberedningen finns på hemsidan.
Under fliken Ridklubben – Nyheter Klubben.

I samband med årsmöteskallelsen vill vi delge er lite information.
Köpings ridklubb är en ideell förening vilket betyder att föreningen inte drivs med ett ekonomiskt
vinstsyfte samt att föreningen bygger på demokratiska principer. Årsmötet är det högst beslutande
organet i en förening.
I november 2017 meddelande sittande styrelse att de har bestämt sig för att avgå och därmed
avsluta sina styrelseuppdrag i förtid. Frågan som då ställdes var om det finns nya personer som kan
åta sig ett styrelseuppdrag i Köpings ridklubb eller vad som skall komma att ske med föreningens
framtid. Utan en styrelse kan inte föreningen drivas vidare och styrelsen ställde oss medlemmar inför
värsta tänkbara scenariot direkt – nedläggning? Om ingen ny styrelse skulle kunna tillsättas.
Som syntes på mötet, så är vi många medlemmar i Köpings ridklubb som vill ha föreningen kvar. Ett
extra insatt årsmöte utlystes den 11 december och en tillfällig styrelse tillsattes fram till ordinarie
årsmöte. Styrelse idag består av 9 personer och de finns presenterade med namn och bild på
hemsidan.
Så den stora frågan är – vad händer nu?
Nuvarande styrelse tillsammans med personal, sektioner och medlemmar driver arbetet i föreningen
vidare. Vid årsmötet i mars väljs styrelsen och det är ni som medlemmar som har möjlighet att
påverka vilka som ska få förtroendet att ha en plats i Köpings ridklubbs styrelse. Alla medlemmar som
är över 15 år och har betalt medlemsavgiften 1 månad innan mötet har rätt att rösta på mötet. Alla
medlemmar är välkomna att delta på mötet, ta tillfället att se hur ett årsmöte går till och vilka som
väljs in i styrelsen kommande år.
Har du förslag på medlemmar eller är du själv intresserad av sitta i Köpings ridklubbs styrelse. Ta
kontakt med valberedningen. Deras kontaktuppgifter finns på hemsidan. Valberedningens uppgift är
att ge förslag på namn till styrelsen som sedan de närvarande på årsmötet väljer in.
Verksamheten
Här finns det mycket vi skulle kunna berätta men vi väljer i detta brev att säga att verksamheten
fortsätter som tidigare, där Emma och Ingrid är ridlärare under vårens lektioner. På söndagarna
erbjuds olika aktiviteter och klubbtävlingar med mera. Affischer till aktiviteterna finns uppsatta i
stallet och på hemsidan. Välkommen till Köpings ridklubb för mer information eller ta en titt på
hemsidan.
Tillsammans är vi starka! – alla medlemmar är viktiga i föreningen och det är medlemmarna som är
föreningen. Tillsammans driver vi föreningen framåt och fyller den med det innehåll som vi vill. Har
du tankar, idéer, tips, förslag med mera som du dela med dig av? Kontaktuppgifter till personal
styrelse, sektioner finns på hemsidan eller prata med oss när du träffar oss i stallet – vi lyssnar gärna
på dig!
Hälsningar Styrelsen

