
  
Taure Western Riders Stockholm 

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2020 

 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande:  Ann-Louise Toth 
Kassör: Karoline Mellgren 
Sekreterare:  vakant 
Ledamöter: Lena Andersson 

Helen Westman 
 

Suppleanter: Camilla Söderberg 
Tina Kennebäck 

 
Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av: 
Annika Fjällborg och Lisbeth Wollin 
 
Revisor: Inger Vestlund 
Revisorsuppleant: Niclas Daeborn 
 
Distriktsombud: Lena Andersson 
 
Medlemsregistrator har under året varit Karoline Mellgren. 
 
Ekonomi 
Klubben har för året en ansträngd ekonomi då flertalet av klubbens evenemang har varit 
begränsade till både antal deltagare och innehåll. Nytt för året är att klubben hyr in sig 
på olika anläggningar. Klubbens deltagare har betalat 50 kr/gång som en del av den 
ökade kostnaden för lokalhyra vid årets öppna träningar. Medlemsavgifterna uppgår till 
10 825 kr. Kostnaden för klubbens arrangerade träningstillfällen har uppgått till 11 565 
kr. Motsvarande intäkter för  deltagare uppgår till 7 947 kr. Klubben har under året 
subventionerat främst lokalhyra och kostnad för instruktör med 3 618 kr. Övriga större 
utgiftsposter är medlemsavgiften till WRAS om 4 290 kr samt klubbens 
ansvarsförsäkring om 3 000 kr. Representation om 947 kr utgörs av gåvor till avgående 
styrelseledamöter och mångårig revisor vid förra årsmötet.  
 
Då klubbens ordinarie vår- och hösttävling ställts in p g a Covid-19 har istället två 
Pay-and-Ride-tillfällen arrangerats för klubbens medlemmar. Båda dessa tillfällen gick 
nästintill jämt ut (+ 240 kr vid vårens tillfälle respektive + 346 kr för höstens tillfälle). 
Höstens kosse-träning på Okna ranch har subventioneras med totalt 300 kr. 
 
Årets resultat är en förlust som uppgår till 4 380,70 kr.  Vid årets slut fanns det 24 758, 
85 kr på bankkontot och 986 kr i handkassan. I saldot ingår 4 st förutbetalda 
medlemsavgifter om 825 kr. 

 



  
 
 
 
 
Medlemmar 
Medlemsantalet uppgår till 42 st varav 6 st juniorer. Totalt sett har antalet medlemmar 
sjunkit med 30 % sedan 2019. 
 
Detta har vi gjort under året: 
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Den 9 februari hölls 
klubbens årsmöte på Statsberga Västergård.  
 
Pay and Ride  
På grund av Covid_19 så har alla tävlingar ställts in och ersatt med Pay and Ride. Vi har 
filmat ekipagen och lagt upp på Youtube. Ingela Ynghagen såg filmerna i efterhand och 
gav individuella bedömningar.  
Taure Pay and Ride 30/5-2020 deltog 6 st ekipage som genomförde 19 ritter i klasserna 
Western Riding, Western horsemanship, Trail och Ranch Riding.  
Taure Pay and Ride  12/9-2020 deltog 6 st ekipage som genomförde 25 ritter i klasserna 
Western Riding, Western horsemanship, Trail och Ranch Riding. 
 
Öppna träningar: 
Under året har 6 st öppna träningar genomförts med olika teman som t ex 
westernridningens olika mönster-klasser och olika varianter av trail-hinder. Öppna 
träningar har hållits 1 gång per månad den 22/3,12/4,9/5, 23/8, 4/10 och 22/11.  
 
Kurser 
En specialkurs i kosse-grenar eller flagg-träning hölls den 24/10 på Okna ranch i 
Tystberga. Kursen var öppen för samtliga Taure-medlemmar och övriga i mån av plats. 
Från Taure deltog 3 ekipage. 
 
Klubbshop 
Taure’s klubbshop finns tillgänglig för alla och erbjuder olika klubb-plagg där var och en 
beställer det man vill ha ur sortimentet. 
 
Sponsorer 
Under året har vi inte haft några sponsorer alls då det inte varit aktuellt med den typen 
av arrangemang. 
 
 
Styrelsen för Taure Western Riders Stockholm 
Haninge 2020-12-29 

 


