Årsmöte Tanums Ridklubb
Plats: Stall Heane
Datum, tid: 080217, 17.00
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötet öppnades.
Benny Mentzer valdes till ordförande för mötet.
. i.
Elin Hansson valdes till sekreterare för mötet.
Röstlängd upprättades, tillika närvarolista, se bilaga I.
Anna Ljungström valdes till justerare och rösträknare.
Dagordningen fastställdes.
Det fastställdes att mötet varit utlyst i laga ordning.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, se bilaga 2
2007 har varit ett bra år. Flera hästar har köpts. Cafeterian har gått mkt bra.
Tävlingssektionen, se bilaga 3: TaRK vann bohuscup och div II ponny. Har haft
många tävlingar under året. Har varit träningar för Anna Emanue!sson, handslaget
gick där in med bidrag för elever 0-17år.
Ungdomssektionen, se bilaga 4: Har haft många ponnyridningar, annordnat en egen
tävling.
9. Balansräkningen fastställdes, se bilaga 5.
10. Det beslutades om ansvarsfhhet för styrelsen 2007.
11. Benny Mentzer valdes till ordförande.
12. Till ledamöter valdes: Jane Magnusson (07-08), Margita Dahlgren (07-08), Camilla
Karlsson (07-08), Annika Olsson (08-09), Elise Ek (08-09), Hans-Inge Wallin (08-09),
Paul Lindström (07-08)
Till suppleanter valdes: Tomas Hansson, Ove Hansson, Elin Hansson (ett år)
13. Till revisorer valdes Anette Elg och Paula Kellet, till revisorssuppleant valdes Bo Ek.
En revisorssuppleant är vakant.
14. Till valberedning valdes sittande, Viktoria Mentzer, Carina Hansson, Åsa Ellemark.
15. Val av ombud för att representera klubben hos RSF överlämnades till styrelsen.
16. Till US-ledamot i styrelsen valdes ordföranden i US, Emelie Lund, samt en roterande
ledamot.
17. Årsavgifter 2009 fastställdes, med reservation rör ev höjningar från ridsportförbundet:
Medlemsskap: vuxen 250kr, ungdom 175kr, familj (3st): 450kr, sedan
100kr/familjemedlem
18. Tävlingskomitt6n hade lämnat in en motion där de önskade att man ändrade
Klubbmästerskapets bedömning i hoppning från Al:b, till Al:a. Enhälligt beslutades att
ändra bedömning till Al:a
19. Kerstin Lidin hade en övrig fråga. Hon önskade att styrelseprotokollen ska blir mer
lättillgängliga. Protokollen finns idag på kontoret, men kommer i framtiden även att
filUlas i cafeterian och på TaRK's hemsida.
20. Mötet avslutades.
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Konstituerande möte 070217
Närvarande: Elise Ek, Pål Lindström, Hans-Inge Wallin, Benny Mentzer, Annika Olsson,
Margita Dahlgren, EIin Hansson
1. Mötet öppnades.
2. Till justerare valdes Paul Lindström.
3. Till sekreterare för mötet valdes EIin Hansson.
4. Styrelse 2008:
Ordförande: Benny Mentzer
Vice Ordförande: Margita Dahlgren
Sekreterare: Annika Olsson
Kassör: Jane Magnusson
Ledamöter: Camilla Carlsson, Paul Lindström, EIise Ek,
Suppleanter: Ove Hansson, Tomas Hansson, EIin Hansson
5. Till finnatecknare valdes Benny Mentzer och Jane Magnusson, var och en för sig.
6. Nästa möte bestämdes till onsdagen den 12/3 18.30
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Verksamhetsberättelse
För

Tanums Ridklubb
2007

Nedan följer en förteckning över TaRK:s egna hästar och deras
försäkringsvärde:
Cornette
Cassiopeja
Costo
Dance
Faran Dola
Gustav
Jacko
Lord
Madicken
Marlon
My Golden Tour
PrizC
Queeny
Rozetta
Rufus
SimonsDelight

f.1992
f.1993
f.2002
f.1998
f.1999
f.2002
f.1995
f.1996
f.1994
f.1994
f.1998
f.1994
f.2002
f.1995
f.1993
f.1998

connemara
halvblod
imp.Belgien
welsh
svenskt halvblod
norsk Dölehäst
korsning
korsning
halvblod
halvblod
imp.Holland
korsning
imp.Holland
imp.Holland
russ/Shetland
imp.lrland

30000:30000:40000:15000:30000:30000:30000:30000:25000:30000:20000:25000:25000:20000:15000:30000:-

Under året 2007 har vi sålt Napoleon och Sputnik.
Under året 2007 har vi köpt Costo (40000:-),Queeny (25000:-),Gustav
(30000:- ), Rufus ( 15000:- ) och MyGoldenTour ( 20000:- ).

Drift och skötsel.
Under året har klubbens medlemmar och i vissa fall deras föräldrar
genomfört helgjourer i stallet. Detta har inneburit att de sett till att
hästarna fått den tillsyn och skötsel som krävs av 3-6 personer varje helg.
Under våren anordnades en s.k. städdag. Då kom ett tjugotal medlemmar
och hjälpte till att t.ex. städa olika utrymmen, måla hinder rensa ogräs
m.m.

Anläggningen.
Klubben har under året haft kontakt med Tanums Fönster och ytterligare
ett företag som har erbjudit klubben fyllnadsmaterial till en förlängning av
utepaddocken som de tillhandahållit gratis.
Under året har klubben investeringar i form av inköp av ytterligare
bevattningsanläggning till den förlängda delen av ridhuset, inköp av
stallmattor till fyra boxar, inköp av dator, saltspridare, högtalare,
transportvagn och sadlar.

Styrelsen
Styrelsen har under 2007 bestått av foljande personer:
Ordfdrande

Benny Mentzer

Vice ordfdrande

Anna Karlsson

Kassör

Jane Magnusson

Sekreterare

Elin Hansson

Ledamöter

Pål Lindström
CamiJJa Karlsson
Margita Dahlgren
Mattias Johnsson

Suppleanter

Ove Hansson
Tomas Hansson
Glenn Andresen

Under året har 12 stycken protokollfdrda styrelsemöten hållits.

Personal
Ridskolecbef - ridlärare
Ridlärare
Stallskötare

Viktoria Mentzer
Beatrice Larsson
Sara Ek

Ridskolan
TaRK bar under året haft ca. 250 medlemmar varav ca. 170 ridande elever/
vecka utslaget på året.
Klubben bar fdrutom ridlektionerna även handikappridning fdr både barn
och vuxna.
Under sommarlovet byrdes bästarna ut till privatpersoner.
Hästarna bar haft viloperiod två veckor under sommarlovet och två veckor
över jul och nyår.
I ridskoleverksamheten finns 16 egna bästar som ägs av klubben. Under
året har två hästar lånats in ocb använts i verksamheten. Dessa har varit
Benny ägd av Petra Widen (vårterminen) och Jannis ägd av Agneta
Brattlöv. (höstterminen)

Aktiviteter.
I)Tillsammans med Handslaget och Idrottslyftet har klubben genomfört
projekt som inneburit att ett stort antal barn och ungdomar haft möjlighet
att Prova pä ridning gratis ett antal gänger.
Klubben har inom samma projekt erbjudit hoppträning fOr meriterad
tränare (Anna Emanuelsson )
2) Räklotteriet har med hjälp av god fOrsäljning av vära medlemmar
inbringat 52616 kronor (brutto) vilket är ett mycket gott resultat.
3) Försäljning av 504 st. Sverigelotter har inbringat 4032 kronor (netto)
4) Klubbens cafeteria har under året varit öppen ofta. Detta med hjälp av
medlemmar som ställt upp. Resultat 57285 kronor (brutto).

§ponsring~.
Under 2007 har klubben sponsrats av 19 företag som haft reklamskyltar i
ridhuset. Dessutom har Elgs Bageri sponsrat bröd till cafeterian.
Grebbestads Värme har sponsrat nya täcken till ridskolehästarna.
Bilagor
1)Tävlingskommittens verksamhetsberättelse.
2) Ungdomssektionens verksamhetsberättelse.
För Tanums Ridklubbs styrelse

Elin Hansson ( sekr.)

Verksamhetsberättelse
Ungdomssektionen 2007

Ponnyridningar:
Ungdomssektionen har under 2007 haft ponnyridningar på
Tanumstrand, Rabbalshede marknad, Grebbestads carnevalen,
Hone borne by, Tanumsdagen, Rochölördagen, Tanums och Grebbestad
julmarknad.

Fester:
Vi hade en Grill fest fOr medlemmarna i bÖljan av juni.

Tävlingar:
Ungdomssektionen har under 2007 haft
Hjärtan hoppet i mitten av februari och en Lucia show i december.

Övrigt:
Vi har detta året även hjälpt till med pengar till nya sadlar och några av dom nya
hästarna.

10 februari 2008

Tävlingssektionens verksamhetsberättelse 2007
Under året har klubben haft stora framgångar i distriktets lagtävlingar. I Bohuscupen i
hoppning segrade ponnylaget. Hästlaget var väldigt nära att segra för tredje året i
rad. Det blev till slut en hedrande andraplats. I division 2 i hoppning vann ponnylaget
hela serien.
Kul att vår lilla klubb är så bra!
Under året höll klubben åtta tävlingar och ytterligare en var planerad men ställdes in
av distriktet pga. för få deltagande lag.
Under våren höll klubben fyra tävlingar
• En regional lagtävling i hoppning för ponny
• Två lokala lagtävlingar i hoppning, en ponny och en för häst
• En träningshoppning för både ponny och häst
Under hösten hölls fyra tävlingar.
• En träningshoppning för både ponny och häst
• En lokal lagtävling i hoppning för ponny
• KM i hoppning
• KM i dressyr
Dessutom arrangerades hoppträning för Anna Emanuelsson. Vid en del av dessa
träningar gick Handslaget in och hjälpte till med avgiften för de yngre ryttarna.
2007 var ett mycket tufft år för tävlingssektionen. Tre stora tävlingar bara i maj
månad var med facit i hand en alldeles för tung uppgift. Inför höstens tävlingar
underlättades dock arbetet både före, under och efter tävlingarna av att ett program
för administrationen (Equipe) inköptes. Detta tackar tävlingssektionen för.
Tillsammans med inkomsterna från kafeterian gav allt slit klirr i kassakistan för
klubben.
En förutsättning för att kunna ordna tävlingar är att det finns tillräckligt med
funktionärer. Som tur är finns det många glada funktionärer i klubben. Tack till alla
som ställer upp.
Tävlingssektionen bestod av Ann Samuelsson, Margona Stolze, Anna Karlsson,
Maria Stensson, Viktoria Mentzer och Carina Hansson.
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ÅrsredovIsning 20070101 - 20071231
Resultaträkning
Rörelsens Intäkter
Ridlektioner, hyror mm
Handikappverksamhet
Sverigelotten
Music Horse Show
Tävlingar
Lotterier
Cafeteria
Bidrag
Försäljning häst
Reklamintäkter
Medlemsavgifter
Utbet försäkring

Summa Intä.kfer

2007- 12-31

654644,00
12980,50
12300,00
61440,00
52616,50
57285,00
286265,00
5600,00
39651,00
48660,00
3441,00

2006-12-31

723915,50
2675,00
10540,00
30980,00
36 194,00
30984,50
219624,00
35000,00
32000,00
43775,00
29570,00

1234883,00

I 195258,00

-173830.00
40000,00
-54463,00
-677 805,50
-75864,50
-58603,00
-33253.50
-11 510,00
-25260,50
-1800.00
-57753,00
-15768.00
-29573,00

-144382,50
-54000,00
-57595,00
-634216,00
-55722.50
-62496,00
-11 921,00
-11 163.00
-9368,00
-4860,00
-56648,00
-17550,00
-3447,00

-J J75484,00

• I J23369.00

59399,00

71 889,00

449,00
-3007,00

-2428,00

56841,00

69461,00

Rörelsens Kostnader
Foder, strö, hästvård
Hästinköp
Hovslagare
Kostnader för arbetskraft
Paddock, stall, kontor arrenden mm
El. Sopor, Vatten
Tävlingar
Lotterier
Cafeteria
Annonser
Försäkringar
Föreningsavifter
Diverse övriga kostnader

Summa Kostnader
Resultat före f1n.poster
Ränteintäkter
Bankkostnader

Resultat efter fln poster

Revisionsberättelse
I egenskap av revisorer i Tanums ridklubb rar vi härmed avge följande berättelse fOr
verksamhetsåret 2007.
Vi har granskat årsredovisningen, tagit del av räkenskaperna och andra handlingar som
lämnar upplysningar om ridklubbens ekonomi och fOrvaltning samt vidtagit de övriga
granskningsåtgärder vi ansett erforderliga. Under granskningen har det inte framkommit
någon anledning till anmärkning.
Vi tillstyrker;
att balansräkningen och resultatrapporten för 2007 fastställs;
att styrelsens ledarrnöt beviljas ansvarsfrihet för den tid års redovisningen
omfattar.

Tanumshede 2008·02·08
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Tillägg till årsredovisningen 2007

Vi, revisorer och kassör i Tanums Ridklubb har ändrat redovisningsprincip i samband med
bokslutet per 07123 I.
Detta för att visa att hästama är en tillgång i klubbens redovisning.
Istället för att bokföra hästen som en kostnad i resultaträkningen vid hästinköp, bokfur vi den
som en tillgång i det värde hästen är försäkrad i.
Hästen försäkras til! inköpsvärdet.
Hästköpen blir resultatpåverkande furst vid en avyttring.
Vi har tagit detta beslut efter kontakt med:
Ebbe Hermansson, Skatteverket
Anders Markander, jurist på SISU
Gunilla Johammar, kassör Munkedals Ridklubb
Anders Pålsson, revisor VästEk
Redovisning
Upptaget värde i eget kapital 335,000 baseras på ingående värde av hästar per 070101
Se bifogad hästförteckning
Upptaget värde hästar kto 1840 är UB 071231. Fullt försäkringsvärde
Se bifogad hästfurteckning
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Revisor

aula Kel!ett
evisor

aj~ C MagnusJpn
assör

Tanumshede 071224

MOTION.
Vi skulle vilja lägga in en motion om att bedömningen i klubbmästerskapet i hoppning ändras
till A:Ia istället för A.lb med tanke på att ridskolehästarna får hoppa alldeles rör många
gånger och det går ju att få fram en rättvis segrare genom att bara ha en omhoppning.
Tävlingssektionen

