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Välkommen till Malmö Ridklubbs första Klubbinfo-brev!
Som ett led att bli bättre på att kommunicera med er medlemmar, kommer vi från Styrelsen att en kort
tid efter våra styrelsemöten, ge ut en samlad info i ”populärversion” till våra medlemmar. Detta för att ni
ska känna till vad som händer och sker utöver våra tävlingar & events. Är det något som ni vill framföra
till Styrelsen, så kontakta oss antingen via mail, eller hugg tag i oss i stallet när du ser oss!
Som ni kanske noterat så fick klubben i höstas ett nytt administrationsverktyg. I detta finns även
möjlighet att kommunicera med våra medlemmar med utskick via antingen mail och/eller sms. Det
möjliggör för oss att ge alla våra medlemmar rätt information direkt i var o ens mailbox eller telefon.
Även våra ridinstruktörer kommer kunna skicka sms till sina respektive ridgrupper – det kan vara allt
från VAD som ska ske på lektionen som kommer, om det är vikarie, om det är teori eller annat som kan
vara bra att känna till.
Våra anslagstavlor kommer också att ses över, organiseras om och kompletteras.
Utöver detta så ska vi inte glömma att vi har en hemsida som är full av information! Visserligen har en
del info släpat efter, men här kommer en uppdatering ske inom kort!
Slutligen har vi även en aktiv Facebooksida som ni kan följa och se våra evenemang!
Vi hoppas att vi på detta vis bättre kan tillgodose våra medlemmars behov och önskemål på
klubbinformation!
Hälsningar från Styrelsen/(genom Madeleine Laurin)

Information från Styrelsen;
Mobbning på klubben har förekommit och här har klubben nolltolerans. Ett gediget arbete pågår för
att hantera detta. Alla ska känna glädje och trygghet när vi vistas på klubben!
Som ett led att skapa trivsel i framtiden, kommer vi även att fortsätta det värdegrundsarbete som
påbörjade för något år sedan. Mer information om detta kommer.
Boka din kalender! Den 25 maj är det allmän städdag – då hjälper vi alla till efter förmåga! Den 9 juni
är det Familjedag.
Sommarens program är i stort sett färdigplanerat och finns på hemsidan. Styrelsen vill dock
uppmärksamma att den traditionella skötarridningen i vecka 31 inte ställts in till förmån för betalande
ryttare, utan kommer ske likt tidigare år.
Vi ser också över möjligheten till sommarprogram på kvällstid för storhäst-ryttare – vi återkommer med
information.
Monica Barkow som är hästansvarig, har gått igenom samtliga hästar nu och vi ser ett behov av
införskaffande av totalt ett 10-tal nya ridhästar (ponny och storhäst) för att få rätt balans på hästarnas
lektionstid och välmående. Detta arbete pågår för fullt.
Funktionärshjälp: Vi har flera stora events inplanerade och det behövs alltid fler funktionärer som
hjälper till – både i caféet och på arenorna. Framförallt behövs förstärkning på Ribersborg under Kristi
Himmelsfärdshelgen. Anmäl dig (eller någon vän/förälder) till Pia Johansson på:
kansliet@malmoridklubb.se.
Säkerhet: Det har tyvärr förekommit en del tillbud med skador som följd. Omedelbara åtgärder kommer
göras för att se till att säkerheten på klubben följs och att våra medlemmar känner sig trygga både i
stallet och under ridlektionerna.
Vi kommer även se över klubbens brandskydd så att även hästarna är trygga!
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