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Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte.
Tid: Söndagen den 19 mars, 2017, klockan 17.00

Plats: Oasen, Jägersro
   
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av justeringsmän

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av att mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SRF och distriktets allmänna möte och ev andra möten  
 där föreningen har rätt att representera med ombud

21. Fastställande för årsavgift för nästkommande år

22. Övriga ärenden som kan upptas till beslut på årsmöte

23. Mötets avslutande
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MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2016

Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016.

ÅRSMÖTET

MCR:s 90:e årsmöte ägde rum den 13 mars 2016, på Oasen, Jägersro
Styrelsen fick följande sammansättning: 

Ordförande:  Bertil Sjödin kvarstår mandattid 2 år till 2017 
Vice ordförande: Michael Burhoff kvarstår mandattid 2 år till 2017
Sekreterare: Lisa Hansson kvarstår mandattid 2 år till 2017
Skattmästare Elisabeth Forsman  kvarstår mandattid 2 år till 2017
Ordinarie ledamot Helen Friman Lundin omval mandattid 2 år till 2018
Ordinarie ledamot Emilia Sahlén omval mandattid 2 år till 2018
Ordinarie ledamot Susanne Lindqvist omval mandattid 2 år till 2018
Ordinarie ledamot Monika Walfisz omval mandattid 2 år till 2018
Ordinarie ledamot AnnaMaria Havskogen nyval mandattid 1 år till 2017 
Suppleant: Richard Forsman omval mandattid 1 år till 2017
Suppleant: Elin Nordström nyval mandattid 1 år till 2017
Suppleant:  Rebecca Sofiadotter nyval mandattid 1 år till 2017

Remonternas representant i styrelsen:

Ordinarie:  Madicken Skansjö
Suppleant:  Emely Forsberg

RUFS representanter i styrelsen:

Ordinarie:  Nina Gitzér

Val av revisorer och deras suppleanter:

Godkänd revisor:  Mats Lövgren omval  mandattid 1 år till 2016
Suppleant: Torsten Kullberg omval mandattid 1 år till 2016 
Medlemsrevisor: Ulrika Bergstrand nyval mandattid 1 år till 2016
    
Val av valberedning:

Till valberedning omvaldes Margareta Norgren, samt nyval Marie Nordström och Madeleine Ljungkvist.  
Mandattid 1 år till 2016.

Val av ombud:

Ombud för Svenska Ridsportförbundet väljs av styrelsen.
Ombud för MRCO väljs av styrelsen.  

Till styrelsen är följande befattningshavare adjungerade:

Kristin Kringstad, VD, MCR AB

Styrelsearbetet:

IT-hemsida/Facebook:  Bertil Sjödin / Lisa Hansson / Kris Kringstad
Tävlingssektionen: Michael Burhoff
Remonterna: Madicken Skansjö
RUFS:  Nina Gitzér

Föreningen har under året haft 622 medlemmar, varav 400 var juniorer och 222 seniorer. Antalet medlemmar under 
26 år har varit 421. Föreningen har 8 hedersmedlemmar, och 19 ständiga medlemmar. Antalet medlemmar bosatta i 
Malmö Stad 538 st.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkning.
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MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2016

KONCERNEN MCR

Koncernen består av:

. Den ideella föreningen Malmö Civila Ryttareförening (MCR), ordf. Bertil Sjödin

. MCR:s Ridhusförening ek förening upa (MCRR), ordf. Bertil Sjödin

. Aktiebolaget MCR AB, VD Kristin Kringstad, styrelseordf. Richard Forsman
MCR är huvudman inom koncernen och äger i sin helhet Ridhusföreningen, som i sin tur äger MCR AB. 
MCR AB tog 2009 över huvuddelen av verksamheten från MCR, och äger bl.a. hästar, inventarier, ridhusanläggningen 
samt svarar för hyresarrendet med Jägersro. MCR AB administrerar och ansvarar för försäljning, marknadsföring, inköp, 
personal samt driver ridskolan. 
 MCRR sålde under 2014 sina aktier i Falsterbo Horse Show AB för det nominella värdet till Stiftelsen  
Falsterbo Horse Show. Detta som ett led att renodla klubbens kärnverksamheter, ridskole- och tävlingsverksamhet. 
MCRR äger sedan slutet av 2000, 100 % av aktierna i MCR AB.
Verksamheten inom och mellan de olika enheterna inom MCR-koncernen regleras genom avtal.

  
MCR AB

Ordförande är Richard Forsman och VD är Kristin Kringstad.  
Övriga ledamöter har under 2016 varit Lisa Hansson, Michael Burhoff, Bertil Sjödin samt Camilla Jirhamn.  

MCRR (RIDHUSFÖRENINGEN)

Ordförande är Bertil Sjödin och sekreterare är Elisabeth Forsman.  
Övriga ledamöter har under 2016 varit Lisa Hansson, Michael Burhoff och Richard Forsman.

RIDSKOLANS AKTIVITETER 2016

Ridskolans huvudsakliga verksamhet är ridlektioner för barn från 4 år i knattegrupper till seniorer i vuxengrupper. 
Verksanhet finns från nybörjare till avancerade ryttare.

Vi har också annan verksamhet.
Stallkurs för nybörjare på lördagar mellan 15.00-16.00 pris 250:- för fyra ggr.  
Denna verksamhet fortsätter med fyra veckors intervaller hela terminen. 
Prova på lördagar 14.00 och 14.30 anmälan i förtid på mail eller telefon pris 50:-

Vi har i samarbete med fritidsförvaltningen 
Fritids: för dom mellan 7 och 16 år måndagar och fredagar 14.00-17.00. 
Spontanridning för dom mellan 10 och 25 år tisdagar 15.30-17.00 och onsdagar 18.30-20.00. 
Vi har haft fritids från Rosengård 10 ggr per termin. Tjejer i förening 10 ggr per termin. 
UGE kurser, Kul i fem, Sommarkul och Höstkul.

Övrig verksamhet 
Barnkalas med fika i klubbrummet för klubbens medlemmar. Klubbtävlingar i Hoppning och Dressyr. 
Mulletävlingar för dom minst rutinerade. Dagridläger. 
Ridskolecupen: Här har vi haft egna uttagningar och sedan ridit kval i Kritianstad och i Viarp för att avsluta med 
final i Flyinge. Finalen vanns av MCR med vår lagledare Martina Lindström i laget på Flyinge red Stina Nilsson, 
Jessica Wallden, Ebba Stridh och Ayla Demir. Våra hästar Playboy och Prince. 
Julshow: Vi hade ny adventsljusstake och stor julgran mitt i ridhuset.  Kadrilj ledd av Lotta Rössel väldigt fint  
genomförd.  Löshoppningsnr med schettisarna som var väldigt uppskattat.  Hoppnummer med segrarna från 
skånska mästerskapen Vanja Quarfort och Ellen Isaksson samt vår instruktör Nicklas Sjöberg. Julklapps lotteri. 
Tomtekadrilj runt granen lett av Lisa Hansson. Luciatåg. 
Tack alla ideella som ställer upp på våra aktiviteter. Det är roligt att vi med gemensamma krafter har lyckats ha 
cafeterian öppen vid nästan alla våra klubbtävlingar. 

Ett stort tack till vår personal både instruktörer och stallpersonal för ert engagemang i MCR. 
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MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2016

ÅRETS LEKTIONS HÄST OCH PONNY 2016

Årets lektionshäst blev Playboy. Playboy är en riktigt vacker gråskimmel som snabbt vunnit många elevers hjärta.  
Han är känslig och snäll och låter som en gris när han gnäggar. 
 Årets lektionsponny blev Tjatte. Tjatte är en riktig gammal gentleman. Han är inne på sitt 30e år, men tycker  
fortfarande att det är roligt att lära små barn att rida. Han går endast våra knattelektioner och älskar all ompyssling  
han får i stallet.

RUFS VERKSAMHET 2016 (Ridande Ungdomars Föräldrar Sektion)

Vid årets början var vi följande medlemmar:

Nina Gitsér
Åsa Kücük
Sofia Kajrup

Genomförda aktiviteter under året.

Januari  Rufs genomförde en heldag till Flyinge (DUS) vi ordnade gratis buss till medlemmarna genom att ta ifrån 
Rufs kassa. En lyckad och kul dag med en nästan full buss.

Maj  Städdag 1:e maj, 3 rufsmedlemmar deltog och ca 10 andra personer, Rufs bjöd på bullar, fix och solsken!  
Dålig uppslutning.

Maj  En buss full med förväntansfulla ungdomar och Rufsare drog till Ullared. En ännu fullare buss återvände 
med ännu gladare ungdomar och Rufsare ;-).

Juli  Rufs bjöd på buss till betessläppet. Fika fick var och en ta med, en nästan full buss drog iväg i halvdant väder.

December  Rufs bidrag till julshowen, vi stod i ridhuset och bjöd på glögg och pepparkakor, inköp av detta, insamling 
av priser och inslagning av dessa. Lottförsäljning och kafé ihop med andra engagerade.

Under hela året har vi haft kafét öppet och ibland ihop med andra som kunnat ställa upp. – Kris har hela tiden servat oss 
med inköpen. I augusti gav Rufs bort sin nästan tomma kassa till MCR och vi beslutade att vi skulle ha ett närmare och 
lättare samarbete.
 Rufs beslutade att turas om att gå på månadsmötena samt att man inför varje ”event” utse en ansvarig.
Tillkomna medlemmar under året är Hans Nilsson och Mats Nilhäll.

Medlemmar i skrivandets stund:
Nina Gitsér - nina.gitser@sydmail.se - 0708-402130
Åsa Kücük - agathon71@hotmail.com 
Sofia Kajrup - kajrup@hotmail.com
Hans Nilsson - nilssonhans@rocketmail.com - 0736-255332
Mats Nilhäll - mats.nilhall@gmail.com

Malmö 2017 03 08
Nina Gitsér
.

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER

Under hösten 2016 pågick arbetet med en ny hemsida på MCR, vilket i samband med terminsstarten vt-2017 resulterade 
i en nylansering av www.malmocivilaryttare.nu. Här finns nu material samlat under huvudrubrikerna ridskolan, med-
lemshästarna och tävlingsklubben med tillgänglig och uppdaterad information. Nyhetsbloggen som också finns här utgör 
klubbens officiella nyhetsmedia precis som på den gamla hemsidan. MCR:s Facebooksida, Malmö Civila Ryttareförening, 
kompletterar även fortsättningsvis hemsida vad gäller kortare notiser och påminnelser.

Bertil Sjödin / Lisa Hansson / Kris Kringstad/ Monika Walfisz
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MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REMONTERNA

Ungdomar under 25 år är organiserade i ungdomssektionen Remonterna. 
I mars 2016 hade Remonterna sitt årsmöte där en ny styrelse tillsattes. Jessica Ericsson valde att avgå. Emely Forsberg, 
Cassandra Andersson, Donika Gerguri, Ebba Stridh, Ellinor Christiansson och Julia Månsson valdes till ytterligare en 
mandatperiod. Styrelsemedlemmar som tillkom var Amanda Rastamo, Malin Holmgren och Madicken Skansjö.

Ordförande: Madicken Skansjö.
Vice ordförande: Emely Forsberg.
Sekreterare: Ellinor Christiansson.
Vice sekreterare: Cassandra Andersson.
Kassör: Ebba Stridh.
PR-ansvarig: Donika Gerguri.
Ledamot: Amanda Rastamo. 
Suppleant: Julia Månsson.
Suppleant: Malin Holmgren 

Aktiviteter & Anordnanden

Under den gångna mandatperioden har vi haft en del olika aktiviteter för barnen. Vi har haft vår årliga och väldigt 
populära halloweenkväll, väldigt lyckad även i år. En väldigt rolig och uppskattad aktivitet är även de två övernattningarna 
vi haft som varit väldigt uppskattat av barnen. Vi gjorde även ett försök med läxhjälp och spelkväll, dessvärre utan större 
framgång. Något vi lyckades bättre med var vår kakförsäljning där vi lyckades få ihop en hel del pengar som givetvis allihop 
går till vår aktivitetskassa.  

Mål & vision

∙ Alla barn ska trivas i stallet. Dom ska också känna att det finns någon äldre att prata med.
∙ Remonterna ska jobba för en ridskola fri från mobbning och utanförskap. 
∙ Remonterna ska ha ett gott samarbete med föreningen, styrelsen och barn/föräldrar. 

Vi i ungdomssektionen Remonterna tackar för det gångna året och ser fram emot kommande år. 

/ Emely Forsberg 

MALMÖ RIDSPORTSFÖRENINGARS CENTRALORGANISATION (MRCO)

MRCO är en sammanslutning av de fem ridklubbarna i Malmö; MCR, Malmö Ridklubb, Örestads Ryttaresällskap,  
Klagshamns Ryttarförening och Södra Sallerups Ryttarförening. MRCO fungerar vid behov som gemensam remissinstans 
mot Malmö Stad och myndigheter. Ändamålet med organisationen är skapa samarbete mellan klubbarna och ge tyngd vid 
kontakter med kommun och andra myndigheter. Ordförandeskapet växlar mellan klubbarna och under 2016 har MCR 
och Bertil Sjödin  varit ordförande. MRCO har under 2016 bl.a. arrangerat Ribersborgstävlingar i maj (Lilla Ribban) samt 
delvis samarbetat med Ponny-SM på Ribersborg.
MRCO:s huvudsyfte är att:
∙ fungera som ett samarbetsorgan mellan Malmös ridklubbar i dialog och diskussion främst med Malmö Stad,  

myndigheter och Svenska Ridsportsförbundet.
∙ främja ridsporten i Malmö.
∙ kunna vara rådgivande i frågor som rör ridklubbarnas verksamheter.
∙ genom minst fyra möten per år medverka till att ett gott samarbete mellan ridklubbarna upprätthålls.
∙ medverka på mötena med ordföranden och verksamhetsansvarig från varje klubb. Variationer kan förekomma.
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MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2016

ÅRETS UTMÄRKELSER

Årets utmärkelser tilldelas följande:

Årets lektionsryttare:  Emma Bernhede
Årets ponnyryttare:  Hanny Landgren
Årets ponnylöfte:  Ellen Isaksson
Årets löfte:  Camille Kolgjini
Årets junior:  Vanja Qvarfort
Årets 120 ryttare:  Linnea Ohm
Årets 130 ryttare:  Jannike Plym
Årets 140 ryttare:  Nicklas Sjöberg

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingar

Beslutet att inte arrangera sockerskålen kvarstår i väntan på att MCR skall komma till en ny anläggning som är mer  
lämpad till tävlingsarrangemang enligt dagens normer.

MRCO Tävlingssektion

MCR med våra huvudfunktionärer är en stor drivande kraft i MRCO när det kommer till våra gemensamma tävlingar på 
Ribban, Malmö. Under 2016 var det MCR som stod som arrangör för de lokala MRCO tävlingarna i Maj med en dag för 
Häst samt ett unghästmeeting i Juni som var fördelat på två dagar.

Den loka tävlingen var för häst och gick i höjderna 80, 90, 100 och 105 cm. Andra år har vi haft en dag för ponny  
också men denna ställdes in. Som vanligt hölls Malmömästerskapen under denna tävlingshelg och i år gick priset till  
Nathalie Bromé ifrån Örestads Ryttarsällskap. Totalt hade vi 213 starter under dagen.
Unghästmeetinget gick i höjderna 110, 115, 120, 125, 130 med totalt 234 startande.

Ponny-SM 2016, Ribban

Efter mer än ett års planerande och hårt förarbete, samt uppbyggnad av SM-området i nästan en vecka innan, så kunde  
vi med högt hållna huvuden samt gott självförtroende och glada miner den 2:e augusti 14:00 öppna ”portarna” till  
SM-området. Hästlastbilar och släp av des olika slag började anlända och detta fortgick långt in på natten. Över 190 st 
ponny skulle stallas upp på området och över 100 st lastbilar/släp/husvagnar skulle parkeras och förses med ström, vi  
lovar att vi sov gott första natten.
 Under dagarna 3 till 6 augusti fick vi se 924 duktiga startande på SM-banan, underlaget sköttes exemplariskt och  
banpersonalen kämpade med hinder, krattor, mockning för att hålla banorna i toppskick under de långa dagarna.
 Att arrangera ett evenemang som ett SM är inte som att arrangera en ”vanlig” hopptävling. Moment som uppstallning, 
hästbesiktning, övernattningsparkering, servering med alla dagens mål, logistik i alla dess former, sophantering, säkerhet, 
avspärrningar, ackreditering och till sist kvällsarrangemang. Det är en rejäl apparat där allt måste samspela för att lyckas.
Vad blev resultatet då, ett extremt lyckat SM som vi som klubb skall vara mycket stolta över. MCR har mottagit hyllningar 
ifrån deltagare, funktionärer, förbundet, Skånes hoppsektion samt Malmö stad.

Övriga aktiviteter

Tävlingssektionen har möten både i MRCO och tillsammans med kommunen för att driva och vidareutveckla  
Ribban som tävlingsområde för ridsporten i Malmö.

Vid pennan: Michael Burhoff, vice ordförande & ordförande Tävlingssektionen.
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MCR:S TÄVLINGSRYTTARE, RESULTAT 2015

Tävlingsresultat

Det gångna året har varit ett bra tävlingsår för MCR med många starter och mycket fina placeringar för våra duktiga ryttare.
Vi har ryttare utspridda på många åldrar och nivåer, lösta licenser under året fördelade sig enligt följande (2016):

· Barn, upp till 12år – 5 st
· Junior, mellan 13 och 18 år – 12 st
· Senior, från 19år – 22 st
· Internationell, från 19år – 1 st
Totalt 40st licenser.

För att nämna några resultat.
· Skånsk mästare för juniorer Vanja Qvarfort.
· Skånsk mästare C ponny Ellen Isaksson.
· Skånska mästare i lag, ponny.
· Lag i eliten med häst.
· Lag i elit med ponny.
· Lag i div 1 med häst.
· Lag i div 1 med ponny.
· Nicklas Sjöberg Final och 7:a i Falsterbo samt uttagen till unghäst VM i Zangershaide.
·  Lina Kringstad, Nicklas Sjöberg och Ylva Wikman kvalade till unghästhoppningen på nya stortävlingen på Elmia.
  Lina delad etta i 4 års klassen.
  Ylva 3:a i 5 års klassen.
·  Jannike Plym kvalad till Amatörturen i Falsterbo.
· Camille Kolgjini vann stora turen på Baltic cup i Flyinge
· Vidare har flera av våra ryttare gjort stora framsteg och gått uppåt i klasserna
 
De senaste åren har vi sett en stark tillväxt av tävlingsryttare på storhäst, vilket inte minst visar sig nu när det är dags  
för Allsvenskan (Elit & Div.1) så har vi fulla lag med reserver i båda lagen. Tyvärr har vi dock sett en minskning av  
antalet ponnyryttare, i skrivande stund har vi inte ryttare till någon av divisionerna i Allsvenskan. Men detta jobbas  
det på, största anledningen är att många av våra ponnyryttare har de senaste åren kommit in i den åldern att de börjat  
rida storhäst istället.
 Vi gratulerar alla våra tävlingsryttare till ett fint år 2016 och önskar med lycka till i det nya tävlingsåret.
 
Vid pennan,
Kristin Kringstad, verksamhetschef.
Michael Burhoff, Vice ordförande & Ordförande tävlingssektionen.
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SAMMANFATTNING OCH FRAMTIDSPERSPEKTIV

2016 präglades av en fortsatt strävan att verka för en stor tillgänglighet att kunna bereda barn, ungdomar och vuxna att 
utöva ridning på MCR och förverkliga drömmar och praktiskt kunna utöva ridning som en aktivitet. Även 2016 blev ett år 
med bra samarbete med Malmö stad för att kunna nå ovanstående. Styrelsen har aktivt arbetat med säkerhet och att en bra 
information om klubbens verksamheter förmedlats på ett modernt sätt. Facebook och en ny hemsida har bidragit till detta. 
 MCR:s stora utmaning på tävlingssidan har bl.a. varit att genomföra en av Sveriges största barn och ungdomstävling, 
Svenska Ponny-SM i hoppning på Ribersborg. Det gav ett stort positivt genomslag i ponnysverige och en bra goodwill för 
klubben. Samtidigt har det genomförts klubbtävlinagr för våra medlemmar i hoppning och dressyr. Detta är viktigt i 
utvecklingen för våra medlemmar. 
 Den ekonomiska utmaningen för klubben har varit att driva ridskolan med dess engagerade personal, framåt. Det är 
ingen lätt uppgift då kostnader ibland kan bli övermäktiga under ett verksamhetsår. Detta har ridskolan hanterat på ett 
ansvarsfullt och riktigt sätt. Detta har gynnat medlemmarna att kunna hålla kostnaderna på en bra nivå. Helt enkelt att 
förvalta verksamheten på ett fördelaktigt sätt.
 Ett stort tack till alla ideélt verksamma personer och all personal. Utan er hade detta inte fungerat. Styrelsen tackar för 
förtroendet och ser framtiden som positiv i arbetet att driva MCR i en forsatt rätt riktning. Våra duktiga tävlingsryttare 
som kämpat och representerat klubben under året är en annan mycket viktig del och som visar en god MCR anda i 
sammanhanget.

Styrelsen för Malmö Civila Ryttareförening

Bertil Sjödin  Michael Burhoff Lisa Hansson

 

 Elisabeth Forsman  Emilia Sahlén

                    

Helené Friman Lundin Monika Walfisz Anna-Maria Havskogen
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Malmö Civila RF - Ridsport
Jägersro  ·  21237 Malmö

Tel: 040941850  ·  mcr@malmocivilaryttare.nu


