Aktuellt på Tyresö Ryttarförening
Foder

Styrelsekonferens

Den torra sommaren har gjort det utmanande för oss att
få ihop tillräckligt med foder till våra hästar och har
dessutom drivit upp kostnadsläget. Vi har dock i samarbete med flera leverantörer lyckats hitta tillräckligt med
grovfoder. Vi har också fått ett bidrag från Tyresö Kommun för att kunna täcka de ökade foderkostnaderna
och det är vi väldigt tacksamma för!

Styrelsen, USS och verksamhetschefen hade den 9-10
september konferens på Fårdala. En viktig punkt på
dagordningen var resultatet från vår medlemsundersökning. Med den som grund gick vi igenom och uppdaterade vår vision och våra mål samt satte grunden för vår
verksamhetsplan framåt.

USS
Hästar
Vi har nyligen köpt en storhäst och en ponny och dessutom fått låna tre stycken ponnys från Gotland. Våra
unghästar Magee och Majsan är också tillbaka hos oss,
tillsammans med nytillskotten Skywalker och Sylvester
som båda skall ridas in i höst. Snowberry har fått åka till
Holmtebo för att i lugn och ro i vänta på sitt föl.

Vår ungdomssektion är aktiva med skötarkurs, käpphästtävling och traditionell spökafton inplanerade för
våra unga medlemmar under hösten. Vi har en ny ordförande för USS som heter Klaudia Lesniak. Håll utkik
på USS anslagstavla för deras aktiviteter och om ni
undrar vilka som sitter i styrelsen finns det en fototavla
utanför kontoret.

Årsmötet

Belysning och säkerhet

Årsmötet är planerat till 17 februari 15:30 för fika och
möte från 16. Handlingar och formell kallelse med platsangivelse kommer att gå ut via anslagstavlor, hemsida
och mail. Liksom förra året planerar vi att göra årsmötet
till en trevlig sammankomst med information och fika
och hoppas att många av er vill komma!

Parkeringen och gångvägen till Fårdala är dåligt upplysta och vi har upprepade gånger påpekat för kommunen att detta är en säkerhetsrisk. Under hösten har det
också förekommit en del rapporterade incidenter i Tyresö där en man sägs ha tilltalat, filmat och i vissa fall
följt efter barn och ungdomar. Vi har därför gått ut i mail
med uppmaning till föräldrarna att se till att barnen tar
sig säkert till och från ridskolan och arbetar aktivt på att
få kommunen att förbättra belysningen.

Medlemsmöte
Vi planerar ett informationsmöte för våra medlemmar till
söndag 25 november kl.15-17 i ridhuset. En viktig punkt
som många säkert har frågor om är vår planerade ombyggnad av Fårdala. Det pågår febril planering i projektgruppen och de kommer att delta i mötet och också
skicka ut separat information.

Med vänliga hälsningar från oss på ridskolan!
Nina Karlsson
Verksamhetschef, Tyresö Ryttarförening
nina.karlsson@tyresoryttarforening.se

Medlemsenkät
Styrelsen och verksamheten har sammanställt och utvärderat den medlemsenkät som skickades ut till våra
lektionsridande medlemmar i våras. Vi är väldigt glada
att så många är Mycket nöjda eller Ganska nöjda med
vår verksamhet och gärna vill rekommendera oss! Vi
uppskattar också att många tagit sig tid att fylla i detaljerade svar på följdfrågorna och därmed hjälpt oss att
förstå vad vi gör bra och kan göra bättre. Enkäten är ett
viktigt verktyg för att nå våra mål och vi hoppas att ännu
fler medlemmar kommer att ta chansen att svara på
kommande undersökningar.
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