
Motion	  för	  Malmö	  Civila	  Ryttareförenings	  Årsmöte	  2021	  
Förslag	  på	  årliga	  utmärkelser	  för	  att	  uppmärksamma	  även	  dom	  i	  
föreningen	  som	  inte	  är	  tävlingsryttare.	  Detta	  för	  att	  skapa	  en	  
motivering	  till	  ökat	  ideellt	  arbete	  samt	  en	  god	  anda	  inom	  MCR.	  
	  
Vi	  har	  årligen	  utmärkelser	  till	  våra	  duktiga	  tävlingsryttare,	  både	  ”privatryttare”	  och	  
lektionsryttare,	  men	  vi	  saknar	  något	  permanent	  sätt	  att	  uppvisa	  föreningens	  uppskattning	  
för	  de	  som	  gör	  det	  extra	  inom	  Malmö	  Civila	  Ryttareförening,	  oftast	  ideellt.	  Därför	  vill	  jag	  
lämna	  följande	  förslag	  till	  årliga	  utnämnanden.	  
	  
-‐	  ”Årets	  Eldsjäl”	  
En	  utmärkelse	  till	  den	  som	  har	  bidragit	  stort	  med	  sitt	  ideella	  arbete	  under	  det	  gångna	  
året.	  Det	  ska	  alltså	  vara	  arbete	  som	  bidrar	  till	  föreningen	  utan	  personlig	  vinning	  (lön).	  
-‐	  ”Årets	  Stallkompis”	  
En	  utmärkelse	  till	  den	  som	  har	  bidragit	  stort	  till	  en	  god	  kamratanda	  inom	  föreningen.	  
Främst	  då	  på	  vår	  ridskole-‐anläggning,	  under	  det	  gångna	  året.	  
-‐	  ”Lotta	  Rössels	  Pris”	  
En	  utmärkelse	  till	  en	  anställd	  av	  föreningen	  som	  har	  bidragit	  stort	  med	  sitt	  arbete	  
under	  det	  gångna	  året.	  Förslagsvis	  en	  instruktör,	  ledare	  eller	  stallpersonal.	  
	  
Samtliga	  personer	  som	  utnämns	  ska	  vara	  goda	  förebilder,	  därav	  ge	  andra	  medlemmar	  
inspiration	  och	  motivering	  att	  vara	  med	  och	  bidra	  ideellt	  samt	  bli	  delaktiga	  i	  gemenskapen	  vi	  
alltid	  strävar	  efter.	  Hur	  dessa	  utnämningar	  ska	  utdelas	  bör	  lämpligtvis	  ske	  genom	  röstning	  av	  
våra	  medlemmar.	  Saknas	  det	  nomineringar	  eller	  röster,	  så	  är	  det	  lämpligt	  att	  styrelsen	  utser	  
en	  jury	  bestående	  av	  representanter	  från	  styrelsen,	  valberedningen,	  remonterna	  och	  en	  för	  
ridskolan.	  
Medlemmarna	  som	  får	  dessa	  utmärkelser	  bör	  få	  en	  plakett	  eller	  en	  rosett	  där	  det	  framgår	  
tydligt	  vilken	  utmärkelse	  man	  har	  blivit	  utdelad,	  premie	  i	  egenskap	  av	  ett	  presentkort	  eller	  
liknande	  kan	  vara	  på	  sin	  plats.	  
	  
Förslagsställare	  
Ted	  Burhoff	  
	  
Styrelsen	  svar	  
Styrelsens	  förslag	  är	  att	  motionen	  tillstyrkes	  och	  att	  ovanstående	  utmärkelser	  införs	  från	  och	  
med	  verksamhetsåret	  2021.	  	  


