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Ordföranden  
har ordet
GHRKs årsmöte blev riktigt 
spännande, på ett positivt 
sätt. Robert Kölby, vår ordfö
rande sedan 5 år tillbaka, av
gick och vi kände att vi stod 
inför ett svårt avgörande. 
Vem skulle kunna efterträda 
Robert?
David Lega var års mötets 
ordförande, vilket vi upp
skattade stort. Han påpeka
de att våra stadgar behövde 
uppdateras för att stämma 
med verkligheten. Med 
hans hjälp lyckades ett enigt 
årsmöte genomföra de nöd
vändiga stadgeändringarna 
(GHIF har t.ex. bytt namn). 
De reviderade stadgarna 
ligger på hemsidan.
Årsmötet valde inte en 
ordförande, utan överlät åt 
styrelsen att inom sig välja 
ordförande/ordföranden, 
och det blev Susana Sjödin, 
AnnLouise Olsson och Egil 
Aasgard. Detta är ett nytt 
sätt för oss att hantera ord
förandeposten, en position 
som kan kännas tung. Vi 
hoppas att det blir betydligt 
lättare såhär, i tätt samarbe
te mellan flera personer. 
Det är medlemmarna som är 
GHRKs främsta tillgång och 
kärna! 

Susana Sjödin

27 mars 2018

Information finns också på www.ghrk.se och vår Facebooksida!

Special Olympics
Arbetet fortsätter inför tävlingarna hos oss 46 maj. Vi behöver verk
ligen snygga upp runt omkring hos oss så att tävlingarna blir riktigt 
trevliga. Därför blir det en arbetsdag inför Special Olympics den 15 
april, 14.0018.00. Mycket varmt välkomna!

Sommarens ridläger
Är i full planering, de kommer 
ut under slutet mars/början av 
april. Det ska finnas något för 
alla elever att se fram emot. Håll 
ut!

Anläggningen
Vattenkopparna är snart inkopp
lade och det är alla (personal och 
hästar) glada för! Vi kommer också 
att få fiberanslutning och hoppas 
på mer stabil telefoni/internet.

Nya styrelsen
Efter årsmötet hälsar vi den nya 
styrelsen välkommen!
Ordförande  
1. Susana Sjödin 
2. AnnLouise Olsson 
3. Egil Aasgard
Sekreterare  
Carina Erskine
Vice sekreterare  
Annika Rödin

Kassör 
Elisabet Thiwall
Ledamot 
Lotta Backman, Eva Bäckman 
Sara Rauhamäki
Suppleant 
Heidi Ahlberg, Ingela Steen
Valberedning 
Therese Ehn, Maria Nordbladh
Suppleant 
Karin Lega

Maria jobbar  
i stallet
Maria Lord jobbar nu hos oss på 
Lunna dagtid tisdag till lördag. 
Vi har dessutom Carro, Emelie, 
PerErik och Ameena, förutom 
Mahamed och AnnSofie hos 
oss samt Lotta och Linnea som 
rycker in när det behövs.


