
Styrelsen informerar! 
 
Den 4 maj hade ÖRKS styrelsemöte via Teams! 
 
Styrelsemedlemmarna är verksamma i de olika sektioner ridskolan har. 
Är ni osäkra på hur organisationen och styrelsen är organiserade?  Gå gärna in på hemsidan: 
Föreningen- organisation- här hittar ni de olika Sektionerna 
Föreningen- organisation- styrelsen för att se de som arbetar i styrelsen. De presenterades 
även i senaste ÖRKS nytt! 
Varje sektion får lämna en kort rapport på styrelsemötet; 

- Anläggningssektionen informerade om de två fixardagar som ägt rum, det blev en 
väldigt bra uppslutning av er medlemmar, TACK! 

- Det händer mycket på ridskolan nu, och vi ser närmast fram emot att taket på stora 
ridhuset ska isoleras. Det kommer att bli bra för både hästar och ryttare. 

- Lösdriftstallet ska renoveras, det ska målas en del på anläggningen och en del annat 
fix. Alla är välkomna att hjälpa till 

- Tävlingssektionen informerade om att restriktionerna (gällande Covid 19 ) lättat 
något för de födda 2002 eller senare avseende tävling. Vissa tävlingar kommer därför 
att kunna äga rum under våren. 

- Sponsorgruppen arbetar vidare med att sälja reklamplatser till ridhuset. ( mer info i 
senaste  ÖRKS nytt ) 

- BUS har fått en del sponsringspengar som de har fått i uppgift att funderar över hur 
de kan användas på ett rättvist och roligt sätt. Mer info kommer 

- Utbildningssektionen tittar över det utbud av utbildningar som bla kommer från 
Smålands Ridsports förbund. Finns mycket gratis utb på nätet just nu. 

- Personalsektionen- Åsa informerar om att vi just nu har en provanställning i stallet 
som bla hjälper Carolina. Lisa arbetar 4 tim /dag. Välkommen! 

- Cafésektionen- fortsatta restriktioner men det kommer vid vissa  tillfällen att finnas 
lite dricka och godis att köpa via fönstret på cafébyggnaden.  

- Ekonomin är stabil och positiv trots en del tappade intäkter under Corona pandemin. 
Vi har även fått ytterligare bidrag till renovering av ridhustaket. 
Hästar; Ridskolan har köpt in två lusitano från Portugal. Två valacker som kommer till 
Sverige i början av juni. De kommer att vara i karantän ett tag + sommarlov för att 
sedan komma till ridskolan i augusti. De är 6 resp 10 år gamla och heter Luar och 
Golo. 
 
Vi tittar på möjligheten att ev kunna genomför Hästens Dag i september! 
Vi fortsätter att följa rekommendationerna från FHM och återkommer med mer 
information. 
 
Tack för allt engagemang och arbete i världens bästa ÖRKS! 
Var fortsatt rädda om varandra - Håll avstånd och tvätta händerna, 
//Sophia Annemalm & styrelsen 
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