Lunnabladet
Lunna RK – en klubb för alla
Nr 1, 10 januari 2022

Ordföranden
har ordet

God fortsättning på det nya
året! Nu är det dags för en ny
termin. Hoppas att ni alla har
haft det bra under helgerna
och är lika glada som vi i
styrelse och personal att
lektionerna nu börjar igen.
Vi hade väldigt mysigt under
vår lussevecka, många kom
och fikade i vårt café. Chokladförsäljningen har också
gått bra, härligt!
I februari har vi årsmöte, läs
mer om det här intill. Du
som medlem är välkommen
att lyssna och påverka.
Vi planerar för ett Öppet
stall och två arbetsdagar
under vårterminen. Mer info
kommer.
Till sist måste det sägas
igen... pandemin hänger
kvar och det är viktigt att alla
som vistas på Lunna fortsatt
tänker på detta. Följ restriktionerna, tvätta händerna,
håll avstånd!

Sana Sjödin

Kalendarium
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Ingen ridning
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Terminsstart

Nu den 10 januari börjar lektionerna, äntligen är det dags att rida igen! Hästar
och personal hälsar alla elever välkomna till vårterminen. Vi har några nya
hästar hos oss, på bilden är Bob som kom i höst. Under jullovet har även Mimmi och Olga kommit till ridskolan, det är två stora hästar.

Ledsagarkurs 16 januari

Ledsagarkurs för dig som ledsagar/stöttar elever, t.ex. som förälder, ledsagare
eller assistent. Kursen är både för er som är nya och för er som vill lära er mer.
Utbildade ledsagare ger en ökad trygghet för eleverna, hästar och personal.
Läs mer på hemsidan eller Facebook. Välkomna!

Årsmöte

Årsmötet är söndagen den 27 februari 2022 kl. 15.00 och blir även i år via
Zoom. Zoom är lätt att använda, du behöver bara en dator, läsplatta eller mobiltelefon. Du får en länk till mötet med inbjudan före mötet. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på vår hemsida: www.lunnaridklubb.se
För att delta på mötet anmäler du dig via mail till sana@lunnaridklubb.se
Anmälan behöver vi få in senast onsdagen den 23 februari kl. 24.00.
I anmälan skriver du ditt namn och din mailadress. Kommer någon att dela
dator med dig under mötet, behöver vi namn även på den personen. Närvaron är lika viktig för ett årsmöte även om det är digitalt.
Information om hur mötet kommer att gå till skickas ut i samband med länken.
Styrelsen/Susana

Information finns också på www.lunnaridklubb.se och vår Facebooksida facebook.com/LunnaGHRK
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Telefon: 0303 - 24 93 25
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