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Medlemsregistrator har under året varit Karoline Mellgren.

Ekonomi
Årets resultat är ett nära noll-resultat med en svag vinst på 419,85 kronor. Vid årets slut
har vi valt att direkt bokföra förutbetalda medlemsavgifter (avgifter som avser 2023)
samt direkt kostnadsföra faktura som avser nästkommande år på 2023.

Saldo på postgirot vid utgången av 2022 är 37121,53 kronor. I klubbens handkassa finns
precis som förra året 986 kronor.

Klubbens äldre högtalare har sålts för 300 kr.
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Medlemmar
Vid årets slut hade klubben 33 medlemmar varav 1 junior. För att locka fler medlemmar
under 2022 gäller att de som betalat full medlemsavgift från 1 september även ges
medlemskap för hela 2023 (3 st vuxna).

Detta har vi gjort under året:
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året, alla digitala. Den 6/9 och
26/10 hade vi extra möte inför närmast kommande aktivitet för att besluta om det blir
av eller inte. Den 6/2 höll klubbens årsmöte online då 9 st medlemmar deltog. Direkt
efter årsmötet hölls ett medlemsmöte där vi diskuterade årets kommande aktiviteter.

Klubben har under året planerat för vår sedvanliga vår- och hösttävling. För att
stimulera och motivera inför tävlingstillfällen har medlemmarna även erbjudits extra
“pepp-träning” inför tävling.

TWRS visade upp sig på Bergadagarna 4-5 juni med eget klubbord. Camilla Söderberg
deltog med Skrållan som charmade många barn och vuxna. Annika Fjällborg lockade till
lassokastning.

Öppna träningar
Under året har 9 st öppna träningar genomförts med olika teman:
27/2 western speed-grenar
27/3 träna inför tävling
24/4 delta från läktaren på clinicen för Ingela Ynghagen
28/8 naturtrail på Hammarby Gård
25/9 introduktion till western dressage
10/9 tema trail (som ersättning för inställd tävling)
30/10 halloween med social- och hinderträning
27/11 träning med bommar och koner
10/12 julavslutning med glöggpleasure och maskerad.

Tävlingar
Den planerade tävlingen 21/5 ställdes in på grund av få anmälda. Vi annonserade den
istället för en pay-and-ride men nödgades ställa in även denna med för få anmälda.
Tävlingen 10/9 ställdes också in på grund av få anmälda. Där använde klubben tiden till
en öppen träning med tema trail i stället. Det blev bra.

Kurser
Taure sponsrade deltagande med 100 kr/deltagare  i genomgång av ny regelbok med
Ingela Ynghagen den 14, 21 och 28/2.  Totalt sponsrades 4 medlemmar med
kursavgiften.
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Under våren hölls även 2 clinics med Ingela Ynghagen som anordnades av en
Taure-medlem. Taure valde därför att sponsra deltagandet i kursen med 300 kr per kurs
för Taure-medlemmar.. Totalt sponsrade klubben 5 ekipage första kursen och 4 ekipage
andra kursen, totalt med 2 700 kr.

Taure’s klubbshop finns tillgänglig för alla och erbjuder olika klubb-plagg där var och en
beställer det man vill ha ur sortimentet. Klubben köpte in 10 st WRAS-regelböcker 2021
som finns till försäljning och vid årets slut finns 2 st kvar. Klubben har sålt 4 regelböcker
under 2022.

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

Västerhaninge 2022-12-31
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