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Inledning
Lunna Ridklubb främjar hälsa och livskvalitet och är öppen för alla.
Vi är en ideell förening och finns sedan 1994 på Lunna gård där vi driver en unik verksamhet som
erbjuder fritidsridning för barn och ungdomar samt vuxna med och utan funktionsnedsättningar.
Vår ekonomiska situation blev mycket bättre under 2021, pga fler ryttare. Ytterligare en orsak är att
Göteborgs Stad via Idrott och Förening delade ut extra ekonomiskt stöd till bidragsberättigade
idrottsförening som ett extra kompensationsstöd pga Covid 19.
Många hundra, eller kanske snarare tusen timmars ideellt arbete ingår i drivandet av föreningen,
framför allt av styrelsearbetet och de arbetsgrupper styrelsen ingår i, samt även volontärer. De ideella
som ställer upp med stall- och hästskötsel under helger och röda dagar gör ett fantastiskt och värdefullt
arbete. Utan de ideella insatserna skulle Lunna Ridklubb inte kunna existera. Hjärtat i denna förening
består av människor som är villiga att ge av sin fritid för att de vill att verksamheten skall fortsätta att
ge så mycket glädje till våra barn, ungdomar och vuxna.

Styrelsen 2021
Ordföranden

Susana Sjödin
Maria Persson

Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Ledamot

Inga-Lill Ahlberg
Zophia Lennestam
Lotta Backman
Teresa Barros

Suppleanter

Carolin Ekberg
Kristin Greidenmark. Avslutade sitt arbete i styrelsen pga personliga skäl.

Revisor
Revisorssuppleant

Marianne Svensson
Therese Svensson

Valberedning

Ann-Louise Olsson, sammankallande
Maria Nordbladh
Lisa Bexander
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Covid 19
Året som har gått har delvis fortsatt i pandemins skugga. Vi behöll nödvändiga restriktioner utifrån
Folkhälso-myndighetens och Ridsportförbundets rekommendationer.
Styrelse och personal håller sig ständigt uppdaterad och i beredskap om nya åtgärder behöver vidtas.
Ett stort tack till alla som bidrar till att göra verksamheten säker genom att följa rutiner och
föreskrifter.

Möten under året, förutom alla andra möten…
Årsmötet avhölls den 28 februari 2021 via Zoom pga pandemin.
Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten. Däremellan har de olika arbetsgrupperna träffats och
förberett underlag till styrelsemötena.
APT-möten hålls en gång/månad för all personal där en styrelsemedlem deltar. Arbetsmiljöarbetet är
en stående punkt.

Medlemsantal och elever
Vid årets slut hade vi 240 medlemmar.
163 elever var inskrivna i 28 ridgrupper, beläggningen var 99%.

Medarbetare
Emelie Andersson har arbetat både som ridlärare och hästutbildare, med administration och som stalloch hästskötare. Under året har hon varit ansvarig för hästhållning och säkerhet. Parallellt med arbetet
på Lunna Ridklubb påbörjade hon under hösten en yrkeshögskoleutbildning på BYS,
Verksamhetsledare inom hästnäringen.
Emelie tilldelades Göteborg stads utmärkelse - vardagshjälte 2021, för att hon räddade livet på en
ridskoleelev med livsuppehållande insatser.
Zofia Hyltse har arbetat som ridlärare, med hästutbildning och med administration. Hennes stora
kapacitet har visat att hon är rätt kvinna på rätt plats. Efter sommaren övergick hennes timanställning
till en tillsvidaretjänst. Hon har tagit över en del av djurhållningsansvaret för att avlasta Emelie. Hon
genomförde basutbildningen för Ridsportens ledare via Ridsportförbundet.
Teija Korpi kom in som ny medarbetare under hösten. Hon arbetar som ridlärare och hästutbildare.
Hon blev genast mycket uppskattad av ryttare, personal och hästar.
Hanna Frejdestedts huvudsakliga arbetsuppgifter har varit som stall- och hästskötare. Hon har också
utbildat hästar. Hon har skött redovisningen av aktivitetsbidrag och lokstöd, vilket innebär ett stort
arbete. Hon har under hösten påbörjat Hästkunskap 2 på Strömsholm, och har gått basutbildning för
Ridsportens ledare via Ridsportförbundet.
Jessika Albinsson arbetar som stall- och hästskötare, men hon har också utbildat hästar. Enligt Jessika
är Lunna Ridklubb hennes oas, för här får hon arbeta med världens bästa kollegor (människor, hästar
och katter). Även Jessika gick gått basutbildningen för Ridsportens ledare via Ridsportförbundet.
Kim Byberg har ansvaret för bl.a. markunderhåll och anläggningsskötsel. Kim är utbildad hovslagare
och agronom, Hennes djupa kunskaper i allt från djurhållning till markunderhåll och maskiner betyder
oerhört mycket för verksamheten.
Lotta Karlsson har arbetat som ridlärare och ställt upp vid behov som ledsagare, stall- och hästskötare,
traktorförare och med anläggningsskötsel. Hon har layoutat och administrerar vår hemsida.
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Medarbetare som slutat
Matilda Antonsson arbetade hos oss under våren och sommaren. En omtyckt och kunnig medarbetare
som fr o m höstterminens påbörjade Hippologutbildningen för att komma vidare i sitt yrkesval.
Kristina Eneström arbetade under våren som ridlärare. Kunnig och omtyckt av våra ryttare.
Vi har under året haft god hjälp av praktikanter, praoelever och volontärer.

Arbetsgrupper
Anläggningsgruppen/ Fondsökargruppen: Teresa Barros, Kim Byberg, Maria Persson och Susana
Sjödin.
Kommunikationsgruppen/Sponsorgruppen: Lotta Backman, Carolin Ekberg, Zofia Hyltse och Lotta
Karlsson. De arbetar bl.a. med Lunna Ridklubbs hemsida, facebooksida, och produktionen av
nyhetsbrev, info till medlemmar.
HR-gruppen: Maria Persson, Teresa Barros, Susana Sjödin och Inga-Lill Ahlberg. De har ansvarat för
personal- och organisationsfrågor.
Volontärgruppen/helgarbetarna har under året gjort en fantastisk insats med ideellt arbete på helger.
Från styrelsen har Zophia Lennestam, Maria Persson och Lotta Backman varit en fast kärna
tillsammans med övriga medlemmar.

Anläggningen
Vi har ett gott samarbete med Göteborgs fastighetskontor och Idrotts- och föreningsförvaltningen i
Göteborgs stad. Underhåll av klubbhus, vägar, stall och ridhus pågår ständigt. Under året har
ytterligare dräneringsarbeten utförts, stängsel setts över, ersatts och lagats, mark bearbetats, mm.
Två nya foderbord har ersatt de gamla, och en spolspilta har iordningsställts i det fd traktorgaraget.
Dessa arbeten hade vi inte kunnat göra utan det Särskilda investeringsbidraget vi fick beviljat från
Idrott och Förening, Göteborgs stad.

Hästar
Vid årets slut hade vi 19 hästar i verksamheten.

Ridverksamheten
Vi har under 2021 haft 28 integrerade ridgrupper och sammanlagt 163 ryttare, i anpassad
fritidsridning. Prova-på-ridning är en viktig del av ridverksamheten, för att kunna placera nya ryttare i
passande grupp. Vi har även kunnat erbjuda enskild ridning och privatlektioner.

Ridläger
Lunna Ridklubb arrangerade 2021 arton (18) integrerade sommarläger, som riktade sig mot barn och
ungdomar samt vuxna med och utan funktionsnedsättningar. Lägren blev även i år utan övernattning
pga Covid 19, men vi hade ändå mycket nöjda deltagare. Frivilliga medlemmar bidrog till lyckade
läger genom att göra mat och fika till deltagarna.
Vi anordnade även tjugo (20) privatlektioner för ryttare, vilka ingick i sommarlägerperioden.

Evenemang
Öppet stall anordnades den 12 september. Mycket välbesökt och uppskattat.
Rocka sockorna ridning genomfördes som en ridvecka 22 – 27 mars då ryttarna hade på sig udda
strumpor för att hylla olikheter och slå ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.
Luciaridning hölls sista veckan för terminen. Det var ridning med lussetema och lussefika.
Vi genomförde tre arbetsdagar, 18 april, 29 augusti och 21 november. Tack alla som kom och
arbetade, fikade och skrattade ihop!
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Övrigt
Föreningen är delaktig i Utvecklingsgruppen för Ridsporten, Göteborgs stad, som leds av Anna
Ekdahl på Idrotts och föreningsförvaltningen (deltar från Lunna gör Carolin Ekberg och Susana
Sjödin).

Utbildning, styrelse och personal
Lotta Backman, Carolin Ekberg, Lotta Karlsson, Zofia Hyltse: Marknadsföring i sociala medier
Carolin Ekberg: FaR i friskvård och förening
Carolin Ekberg: Föreläsning, Att driva en ridskola
Teresa Barros, Hanna Frejdestedt: Hållbar ridskolehäst, digital föreläsning med Jens Fredricson
Personalen: Hästskotappkurs ledd av Kim Byberg

Kommunikation
Hemsidan; https://lunnaridklubb.se administreras av Lotta Karlsson med hjälp av Zofia Hyltse.
Facebook: www.facebook.com/LunnaGHRK.
Intagram: @lunnaghrk
Medlemsbrev: Under året har flera medlemsbrev och Lunnablad skickats ut till alla medlemmar.
Information med bildstöd har tagits fram.

Bidrag under året
Gustav Whitefield Memorial Fund, insamlingsstiftelse
Hugos stiftelse
Karin och Ernst August Bångs Minne
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Petter Silverskiölds minnesfond
Stiftelsen De Blindas vänner (bidrag överfört från 2020 till 2021)
Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond
Aktivitetsbidrag, Göteborgs stad, Idrott och förening
LOK-stöd, Riksidrottsförbundet
Lokalbidrag, Göteborgs stad, Idrott och förening
Särskilt verksamhetsbidrag, Göteborgs stad, Idrott och förening
Särskilt driftsbidrag, Göteborgs stad, Idrott och förening
Särskilt investeringsbidrag, SvRF, Idrott och Förening, Göteborgs stad.
Vi har även ett gott samarbete med Johanniterordern, Väst, som under hösten varit på studiebesök och
stöttar föreningen på många sätt.

Representantskap
Lunna Ridklubb är medlem i Svenska Parasportförbundet och i Göteborgs Parasportförbund, samt i
Svenska Ridsportförbundet och Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund.
Vi har samarbete med OHI, organisationen för hästunderstödda insatser.
Lunna Ridklubb har kontakt med Horses in Education and Therapy International som i sin tur är
associerad medlem i International Association for Human-Animal Interaction Org. (IAHAIO), som
verkar under WHO.

Verksamhetsplan
Framtiden styrs av budget, ekonomiska ramar och, som 2020 och 2021 har visat oss, även av vad som
händer i omvärlden.
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Vår värdegrund och sociala policy är levande dokument som genomsyrar verksamheten och
tillsammans strävar personal, styrelse och ideella krafter mot tydligt uppsatta verksamhetsmål.
Vi är måna om personalen och vill kunna erbjuda löpande utbildning och fortbildning. En strävan är
att all personal under året ska ha gått FU-utbildningarna samt HLR-utbildning, förutom de
utbildningar som direkt berör säkerhet, hästhantering och ridlärarfortbildnings
Vi vill fortsätta utveckla verksamheten enligt vår vision och målsättning.
Vi planerar att under 2022 att få in två (2) ytterligare ridgrupper och öka medlemsantalet. Hästarna
behöver fortgående utbildning av vår kunniga personal för att kunna bli goda medarbetare och kunna
ge våra ryttare en säker och upplevelserik fritid med hästen i centrum.
Viktigt är att än mer involvera våra medlemmar i verksamheten och anläggningen och att fler ideella
engagerar sig i föreningen.
Det nya året ser vi fram emot med glädje och optimism. Verksamheten och kvalitén ökas i vad Lunna
Ridklubb alltid erbjudit. En oas för alla människor, som älskar hästar och natur oavsett förutsättningar.

Kungälv, februari 2022
Inga-Lill Ahlberg

Lotta Backman

Teresa Barros

Carolin Ekberg

Zophia Lennestam

Maria Persson

Susana Sjödin
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