NYHETSBREV FEBRUARI 2018
Hej alla föreningsmedlemmar,
I alla ideella föreningar hålls varje år ett årsmöte, det är din chans som medlem att påverka vad som
händer i föreningen. Vårt årsmöte hålls onsdag den 7 mars kl. 18.00, anmäl dig genom att maila Hillevi.
Vi kommer bland annat att besluta vilka som sitter i styrelsen och fastställa medlemsavgiften för 2019.
Är du intresserad av att vara med i styrelsen under 2018? Kontakta valberedningen (maila Fanny).
I vår ungdomssektion är alla medlemmar under 26 år välkomna. Ungdomssektionen har en egen styrelse
med bara ungdomar, och de har sitt årsmöte den 18 februari kl. 18.00.
Från och med nu säljer vi Restaurangchansen 2018! Det är en samling med mycket förmånliga rabatthäften på restauranger, butiker och aktiviteter. Finns både som häfte och som app och kostar 240 kr, och
föreningen får en del av vinsten. Säg till din instruktör för att köpa via oss!
På Newbodyförsäljningen vi genomförde under hösten tjänade föreningen totalt nästan 90 000 kr! Vilken
superinsats av ER ALLA!!! Tack för ert bidrag till föreningen! ❤
Så här vid terminsstart vill vi påminna om våra återbudstider. Återbud till ridningen ska meddelas på
telefonsvararen senast kl. 15.00 (mån-fre), kl. 08.00 (lördag) eller kl. 13.00 (söndag).
Nu är minsann vintern här på riktigt! Fryser du i stallet? Kolla in vår nya webbshop och klicka hem något
varmt OCH snyggt! Du kan komma direkt till webbshopen genom att klicka här! Om det under vintern blir
kallare än -12 grader så blir ridningen inställd till förmån för en teorilektion. Det blir inte mer teori, utan
instruktören flyttar om i schemat för både hästars och ryttares skull.
Som ni vet har vi inget säljkrav den här terminen, men alla familjer ska (utöver sin schemalagda stalldag)
göra 4 timmars ideell insats. Elever på 15 år eller äldre kan göra sina timmar på egen hand, för yngre
elever gör man sin insats ihop en en förälder eller annan vuxen. Som ridande elev hos oss vet du att
BPRK/4H inte är ett företag, utan en ideell förening. Det betyder att du inte bara är ”kund” hos oss utan
att du i och med ditt medlemskap äger en del av klubben. En ideell förening som vår är och blir vad var
och en av oss medlemmar gör den till! Vi är många medlemmar som med ideella insatser gör klubben till
vad den är idag, och med dig blir vi ännu fler och kan åstadkomma ännu mer! Under nästa vecka har vi
Engagemangsvecka. Då har vi ett föräldramöte varje kväll där du kan få information om på vilket sätt du
som förälder och elev kan engagera dig i föreningen. Före och efter mötet kan du ställa frågor och anmäla
ditt intresse till olika arbetsgrupper. Följande tider finns styrelserepresentanter på plats och håller träffar:
Måndag 19 mars kl. 18.30
Tisdag 20 mars kl. 17.00
Onsdag 21 mars kl. 18.00
Torsdag 22 mars kl.18.30
Fredag 23 mars kl. 17.30
Lördag 24 mars kl. 10 och kl. 12

Vi kommer också får besök av valberedningen för den som är intresserad av att sitta i styrelsen. Det
kommer även finnas möjligheter för barn och ungdomar att träffa representanter från
ungdomssektionens styrelse, och få veta hur de kan engagera sig.
Vi ses väl då?
/Ordförande Hillevi

