Verksamhetsberättelse
Glaumur 2020
Medlemmar

Medlemsantalet var vid utgången av 2020 120 st.

Styrelsen
•

•
•
•
•

Styrelsen har haft ansvaret för klubbens ekonomi och övrig verksamhet samt
kontakten gentemot SIF, deltagit i ordförandekonferensen, höstmötet och extra
höstmötet, allt digitalt.
Ordförandeskap i Kils Hästcenter Hannäs för 2020.
Kontakterna med distriktet, (Idja och Hrimfaxi) har varit få.
Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte.
Endast två möten i klubbhuset, övriga via Skype.
Informationsvägar till medlemmarna och andra intresserade har främst varit
Facebook och Instagram men även via e-post och hemsidan.

Tävlingar

Vi har inte haft några tävlingar på grund av pandemiläget.

Övriga aktiviteter

Några aktiviteter har vi med hjälp av våra medlemmar genomfört under året;
• Medlemskvällar ett antal onsdagar mellan 22/4 – 23/9. Varierat antal deltagare,
som mest på Islands nationaldag 17/6, ca 20 stycken.
• ”Pay and ride”, 24/9, ca 13 starter.
• Gemensam träningsdag 1/8 ca 10 deltagare.
• Instagramkontot öppnades den 24 juli och har vid årets slut 205 följare.
20 medlemmar har varit värd för stafettkontot vid årets slut.
16 februari
8 mars
5 april
1 maj
8 juli
25 juli
1 augusti
9 augusti
4 oktober
4 oktober
29 november

Fritidssektionens första möte, 7 deltagare
Genrep inför Glaumurs vårskrik, 7 deltagare
Glaumurs vårskrik – långritt med korvgrillning och fika, 29 deltagare
Fototävling på facebook – 31 deltagare
Rekade för Sverigerittutmaningen, 3 deltagare
Sverigerittutmaningen, Skymnäshagen, 4 deltagare
Sverigerittutmaningen Alsters hult, 6 deltagare
Sverigerittutmaningen Rudskogen, 10 deltagare
Möte fritidssektionen, 5 deltagare
Omröstning med förslag på olika aktiviteter på facebook
Miljöträningsbana i ridhuset på Rudskogen INSTÄLLT

Kils Hästcenter Hannäs

KHH är den ideella förening där Glaumurs medlemmar tillsammans med medlemmarna i
Wermlands körsällskap och Värmlands läns Fjordhästförening hanterar drift och
underhålla av anläggningen på Hannäs. Glaumur representerades i styrelsen under året av
Karin Ekbro-Wendel och Nina Eberleh (kassör i KHH).

Arbetsdagar under året; en gemensam den 25/4, 6/6, 4/7 samt 15/8 som Glaumur hade
ansvaret för. Inga stora gemensamma investeringar men däremot ett nytt tioårigt
nyttjanderättsavtal med Kils kommun. Ekonomin är för 2020 relativt god trots pandemin
då främst WKS genomfört några tävlingar. Störst inkomster fås från uthyrning av boxar
vid tävlingar samt uthyrning av hela anläggningen till andra hästsportsföreningar.

