
Taure Western Riders Stockholm
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2016

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande: Susanne Wixe Vald t o m 2016
Vice ordförande: Margareta Sundström Vald t o m 2017
Kassör: Karoline Mellgren Vald t o m 2017
Sekreterare: Sara Danvind Vald t o m 2016
Ledamöter: Charlotte Lindström Vald t o m 2017

Cecilia Fernandez Vald t o m 2017
Marina Holland Vald t o m 2016

Suppleanter: Karin Eliaeson Vald t o m 2016

Marina Holland valde efter sommaren att lämna styrelsen.

Firmatecknare har varit Karoline Mellgren och Susanne Wixe i förening. 
Kassören har också ensam teckningsrätt för bank- och plusgiro.

Övriga förtroendeposter
Revisor: Anna Thulin Glöersen Vald t o m 2016
Revisorssuppleant: Emilia Wennberg Vald t o m 2016

Valberedning: EvaLotta Joelsson Vald t o m 2017
Annika Fjällborg Vald t o m 2017
Sara Taube Vald t o m 2016

Distriktsombud: Lena Andersson, Therese Carlsund, Margareta Sundström, 
Susanne Wixe. Reserv: Mia Haegerstam.

Medlemsregistrator under året har Malin Karlsson varit.

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten, samt ett dito 
konstituerande möte. 
 
ÅRSMÖTE
Detta hölls söndag den 24 januari 2016 på Stadsberga Västergård med 14 
röstberättigade (= betald medlemsavgift för nya verksamhetsåret) deltagare.

MEDLEMMAR
TWRS hade 2016-12-31 totalt 62 medlemmar, varav 14 juniorer.

EKONOMI
Årets resultat: +12,90 kronor. Våra tillgångar uppgår till +40 295,80 kronor
(2016-12-31). Årets intäkter uppgår till 20 500 kr och kommer främst från 
medlemsavgifter om 10 825 kr, följt av startavgifter till årets tävling. 
Kostnaderna uppgår till 20 037,10 kr och främst av domararvoden om 5 168 kr 
samt föreningsavgift till WRAS om 5 100 kr (4 800 kr för 2016 samt en justering 
från föregående år om 300 kronor).
Klubben gör 2016 i stort sett ett nollresultat. Främst beror detta på att vi 
genomfört färre större evenemang under verksamhetsåret.



Överskott balanseras till kommande års aktiviteter för klubbens medlemmar. 
Klubbens finanser anses goda.
Se separat Resultat- och Balansräkning för mer information.

ALLMÄNT
Roligast och kanske bland det mest uppskattade har varit klubbens ”Öppna 
träningar”. Tack vare familjen Carlsund på Stadsberga Västergård, som lånar ut 
ridhuset till Taure, har de medlemmar som velat nästan varje månad under året 
kunnat komma och träna tillsammans i ett par timmar. Styrelsen anser att det 
här är en aktivitetsform som är fortsatt bra för klubben att lägga tid, kraft och 
även lite pengar på.

2016 höll vi bara en tävling, på våren. Hösttävlingen uteblev på grund av 
bristande ork och engagemang. Det tänkta datumet krockade dessutom med 
andra klubbars tävlingar.

Fler funktionärer och de som på annat sätt engagerar sig i tävlingar och andra 
aktiviteter behövs. I annat fall blir insatsen för styrelsen för stor. Klubbens 
aktiviteter och fortlevnad bygger på att medlemmarna engagerar sig, och att 
styrelsen är fulltalig.

Med det sagt vi vill rikta ett stort tack till alla funktionärer som har ställt 
upp under året med frivillig kraft!

SPONSORER
Vår generösa huvudsponsor, familjen Carlsund och Stadsberga Västergård, har 
även detta år gjort att vi kunnat genomföra en tävling och annat på familjens 
eminenta anläggning. Tack! 

* Våra prissponsorer har under året varit Foderboden, Tungelstaboden, Stavs häst 
och hund, Hööks i Sickla, Stockholm Western Store, Evidensia i Stav, Sanda 
Gårdsmejeri, Lucky Rider, ATG, Stegsholms gård, HästCraft – tack alla, era bidrag är
oerhört värdefulla för klubben!

TÄVLINGAR
Taures tävling har även i år hållits på Stadsberga Västergård. Tävlingar utlyses i 
första hand via klubbens grupp på Facebook, på hemsidan, i WRAS 
tävlingskalender samt via mejl direkt till medlemmar. Klubben har under året 
arrangerat en tävling.

* Taure Spring Open 22 maj. C- och D- tävling med sammanlagt 61 starter i 
11 klasser.
Domare: Stina Gatel. Tävlingsledare: Lotta Carlsund.

ÖVRIGA AKTIVITETER 
Målet för 2016 var att skapa intressanta och varierande aktiviteter främst med 
stort mervärde för medlemmarna, men även för att locka nya till klubben.

Öppna träningar
Vi har under året haft ett antal öppna träningar, det här gjorde vi:
14 februari: Hjärttema med ballonger.
27 mars: Temalöst, men med bommar etc i ridhuset.
24 april: Träningstävling special, fyra timmar. ”Tävlingsklasser” pleasure och trail
med Eva Wikander som domare. Barrelrace med Minna Jeminen som instruktör.
27 augusti: Skogstrail
18 september: Fri ridning



30 oktober: Märkestagning, westernridmärket. Två red för märken, ett brons och
ett guld. Några fler red fritt.
27 november: traditionsenlig avslutning med glöggmingel, gran, girlanger och 
andra juliga hinder.
Den 30 november hölls dessutom en föreläsning i foderlära med Charlotte 
Jiberus, vilket lockade 12 deltagare.

      
ÖVRIGT
Susanne Wixe och Camilla Rydell har under hösten gått en utbildning till 
tävlingsledare, arrangerade av vårt distrikt Öst. Utbildningen avslutas så tidigt 
som möjligt under 2017.

KOMMANDE ÅR
...alltså 2017, finns redan nu förslag på flera aktiviteter, bland annat dessa:

 Taure arrangerar preliminärt två tävlingar på c- d- och e-nivå: lördag 20 
maj och lördag 9 september. 

 De återkommande ”öppna träningarna” fortsätter. Vanligtvis sista 
söndagen varje månad, kl 10-12, i ridhuset på Stadsberga, Vid flera 
tillfällen kommer vi även att ha speciell inriktning på delar av passet 
kanske yoga med häst, sitsträning, beridet bågskytte, körkort för 
hästtransport, tappsko, eller vad medlemmarna önskar. De datum som 
hittills är inbokade under våren är 26 februari, 25 mars, 30 april. 

Styrelsen för TWRS, Taure Western Riders Stockholm
Tungelsta i januari 2017

Susanne Wixe        Margareta Sundström Karoline Mellgren
Ordförande        Vice ordförande Kassör

Sara Danvind      Cecilia Fernandez Charlotte Lindström
Ledamot      Ledamot Ledamot

Karin Eliaeson
Suppleant

(En vakant ledamotsplats, samt en vakant suppleantplats)
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