
Hej alla medlemmar i Clarebergs Ridklubb!  

Jag heter Maria Bennelind och är ordförande i klubben.  

Som ni kanske vet har vi ett kommande årsmöte om några veckor.  

Till årsmötet så är det Valberedningens arbete att hitta nya medlemmar 

som vill vara med i styrelsen. Det är inte en helt enkel uppgift och för att 

hjälpa till skriver jag detta brev till er alla för att försöka hjälpa 

valberedningen att nå ut och för att ni medlemmar skall veta vart ni kan 

vända er med frågor och funderingar om styrelsens arbete. Det går också 

bra att fråga oss i den befintliga styrelsen när ni ser oss i stallet!  

Clareberg är en förening, det innebär att vi måste ha en styrelse, vi måste ha ett engagemang om 

detta skall fungera. Just nu är vi få som gör mycket, men om vi blir fler som engagerar sig så har vi 

ofantligt mycket mer möjligheter att utveckla vår fina klubb, skapa trivsel och inte minst hitta på 

roliga saker tillsammans.      

Jag är övertygad om att vi i er föräldrar, i er vuxna ridande elever har så otroligt mycket samlad 

kunskap och det är min förhoppning om att jag med denna skrivelse kan nå ut till er, få er nyfikna på 

vårt arbete i styrelsen och vilja var en del av den.  

Man behöver inte kunna allt om ridsport för att vara med, det viktiga är att man har ett engagemang, 

ser laget före jaget och kan samarbeta. Att man vill vara en del av Clarebergs framtid.  

Vi som är aktiva idag förstår att det kan finnas olika grader på engagemanget och vilka möjligheter 

man har att bidra med sin tid.  

Vad innebär det att vara med i en styrelse? 

Vi i styrelsen träffas ungefär en gång i månaden. Men, med anledning av att klubben har en tuff 

situation ekonomiskt så har vi setts oftare än så under året som gått och haft arbetsmöten.  

Att vara en del av en styrelse innebär att vi tillsammans ansvarar för att klubben drivs framåt. Vi ska 

inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet och tillvarata 

medlemmarnas intressen. 

Vi ansvarar för att anläggningen sköts, att våra hästar mår bra och tas om hand enlig de lagar och 

regler som finns. Vi ansvarar för ekonomin, kontakt med kommunen, bank, myndigheter mm. Vi har 

arbetsgivaransvaret för personalgruppen. Vi driver Café Clara. Tillsammans med US, personalgruppen 

och funktionärer anordnar vi tävlingar, aktiviteter och olika försäljningar av tex kakor, bingolotter 

mm. Det är bara fantasin som sätter gränser!  

Välkommen att fånga mig i stallet om du har frågor eller mejla mig på, maria@clarebergsrk.se 

Valberedningen som ansvarar för att nominera deltagare till styrelsen nås via mejl på  

valberedning@clarebergsrk.se 
Med hopp om att få många nya härliga personer till vår styrelse önskar jag er alla en fin dag! 

 

Maria  
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