
Hej! 
Är du vuxen medlem i MCR? Förälder till ridande barn? Då är detta mail till dig! 
 
Flytten till vår nya anläggning innebär stora möjligheter att utveckla vår klubbverksamhet. Vill 
du vara med och forma MCRs framtid? Snart är det nämligen dags för MCRs årsmöte och 
valberedningen letar nya styrelseledamöter, suppleanter och valberedare. 
 
Vet du någon som har, eller har du själv, erfarenhet inom: 
 
* PR/Sponsorer * Ekonomi 
* Juridik * Strategisk planering 
 
eller annan kunskap, nätverk, tid och engagemang som skulle kunna vara klubben till nytta? 
 
Nominera dig själv eller någon du anser lämplig till 
valberedningenmcr@gmail.com, eller prata med Lisa (ridlärare). 
För mer information, se nedan, eller kontakta valberedningen. 
 
__________________________________________________________________________
_________________ 
MCR söker styrelseledamöter, suppleanter och valberedare inför årsmötet 2021! 
 
Malmö Civila Ryttareförening är en ideell förening/klubb vars syfte är att vara en mötesplats 
för hästintresserade, ge möjlighet till umgänge med hästar, driva ridskola samt skapa 
möjligheter till tävling inom hästsporten. 
Ridskolans dagliga verksamhet drivs i form av ett aktiebolag med anställda, men all annan 
verksamhet bedrivs på ideell basis, det är alltså våra medlemmar som ställer upp och ger av 
sin tid och engagemang för att vi ska kunna ha aktiviteter utöver ordinarie ridlektioner. 
Exempel på detta är t.ex. klubbtävlingar, trivseldagar, skötardagar och de större regionala 
tävlingarna nere på Ribersborg, som anordnas tillsammans med de andra ridklubbarna i 
Malmö. Klubben har även en ungdomssektion, som anordnar många av aktiviteterna för våra 
barn och ungdomar, t.ex. Halloweenkväll och rykttävling. All denna verksamhet bygger alltså 
på att människor ställer upp med sin tid och arbetar utan betalning för att vi ska få en så 
trevlig verksamhet som möjligt för alla, barn som vuxna, som vill vara en del av vår klubb. 
Klubben har en styrelse som beslutar om inriktning på verksamheten och tillsammans med 
ridskolan genomför aktiviteter utanför ordinarie ridlektioner. Även styrelsen arbetar på ideell 
basis. 
 
I december 2020 flyttade MCR till sin nya anläggning, som ägs av Malmö kommun och hyrs 
av MCR. Detta innebär att MCR nu har samma förutsättningar som övriga ridklubbar i 
Malmö. Den nya anläggningen är modern och ger klubben stora möjligheter att utveckla 
verksamheten framöver. 
 
För att ta fram lämpliga kandidater till styrelsen finns en valberedning, som precis som 
styrelsen väljs på årsmötet i mars. Valberedningen arbetar på uppdrag av medlemmarna, för 
att säkerställa att alla medlemmar är väl representerade i styrelsen, och för att se till att 
styrelsen har kompetenser för att utföra sitt uppdrag. Vi letar bland annat efter personer som 
har kompetens inom PR/sponsorer, ekonomi, juridik och strategisk planering, men självklart 
är även personer med andra erfarenheter och kunskaper intressanta. Styrelsen ska 
representera alla medlemmar och för att uppfylla detta skulle vi behöva fler kandidater som 
är både lite yngre (dock över 18 år) och lite äldre, och även medlemmar med utländsk 



bakgrund. 
 
Vill du vara med på resan? Har du tid, engagemang och kunskap som skulle kunna komma 
klubben till nytta? Eller känner du någon som är intresserad? Du kan nominera dig själv eller 
någon du känner som du tror skulle passa bra i styrelsen. Skicka ett mail 
till valberedningenmcr@gmail.com och berätta vad du/din kandidat skulle kunna bidra med. 
 
Vi söker även medlemmar som vill sitta i valberedningen nästa år! 
 
Känner du någon som passar in på beskrivningen eller är du själv intresserad? 
Skicka din nominering till valberedningenmcr@gmail.com så snart som möjligt, eller prata 
med oss när du ser oss på stallet. Behöver du mer information, maila samma mailadress! 
 
Med vänlig hälsning, 
Valberedningen MCR 
 
Madelene Wahlqvist 
Jenny Holmgren 
Lisa Hansson 


