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MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2021

Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte.

Tid: Söndag den 13 mars 2022 klockan 15.00.  
Plats: Kiels restaurang, Agnesfridsvägen 13a, mitt emot gamla MCR.
   
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning 

7. Fastställande av om 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 inom ramen för det i 18 § andra stycket angivna antalet

 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 (se § 23) 

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 SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att  
representera med ombud 

21. Fastställande för årsavgift för nästkommande år 

22. Övriga ärenden som enligt § 14 kan upptas till beslut på årsmöte 

23. Fastställande av handlingsplan för att motverka mobbning, kränkning, diskriminering, trakasserier och övergrepp. 

24.  Mötets avslutande. Därefter utdelning av utmärkelse och avtackning
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Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2021.

ÅRSMÖTET
MCR:s 95:e årsmöte ägde rum den 14 mars 2021 digitalt. 
Styrelsen fick följande sammansättning: 

Ordförande Bertil Sjödin mandattid tom 2023
Ordinarie ledamot  Michael Burhoff mandattid tom 2023
Ordinarie ledamot  Pernilla Bardh Östrell mandattid tom 2023
Ordinarie ledamot  Ylva Wikman mandattid tom 2023
Ordinarie ledamot  Ted Burhoff mandattid tom 2023
Ordinarie ledamot Helené Friman Lundin mandattid tom 2022
Ordinarie ledamot Susanne Lindqvist  mandattid tom 2022
Ordinarie ledamot Linda Tamandi  mandattid tom 2022
Ordinarie ledamot Monika Walfisz  mandattid tom 2022
                                                                                                                        
Suppleant Marie Eriksson mandattid tom 2022
Suppleant Lisa Lindqvist mandattid tom 2022
Suppleant Roxana Ansari mandattid tom 2022

Ungdomssektionen Remonternas representant i styrelsen har varit: 

Ordinarie Donika Gerguri
Suppleant Roterande

Val av revisorer och deras suppleanter:Årsmötet

Godkänd revisor Malin Åkesson   mandattid tom 2022 
Medlemsrevisor Margareta Norgren   mandattid tom 2022

Val av valberedning: 
Ordförande nyval Irene Torstensson. Ledamöter nyval Christina Baaz, omval Madelene Wahlqvist och nyval Tina Sand-
quist. Alla med mandattid till årsmötet 2022

Val av ombud:

Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med 
ombud väljs av styrelsen.
Ombud till MRCO är ordförande och verksamhetsansvarig. 

Adjungerad till MCRs styrelse är ridskolans verksamhetsansvarig Kristin Kringstad, VD, MCR AB.

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft NIO ordinarie sammanträden. Bland annat följande områden har hanterats av styrelsen: 
Remonterna, anläggning, ridskola och tävlingar. 
Föreningen har under året haft 652(757) medlemmar, varav 444(510) var juniorer t.o.m. 20 år och 208(247) seniorer. 
Föreningen har 8 hedersmedlemmar, och 19 ständiga medlemmar. Siffrorna inom parentes är för 2020.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkning. 
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KONCERNEN MCR
Koncernen består av:

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

. MCR:s Ridhusförening ek förening u.p.a. (MCRR), ordf. Bertil Sjödin

. Aktiebolaget MCR AB, Styrelseordf. Richard Forsman och VD Kristin Kringstad

MCR är huvudman inom koncernen och äger i sin helhet Ridhusföreningen (MCRR), som i sin tur äger MCR AB. 
MCR AB tog 2009 över huvuddelen av verksamheten från MCR, och äger bland annat hästar, inventarier. MCR AB  
administrerar och ansvarar för försäljning, marknadsföring, inköp, personal samt driver ridskolan. 
Verksamheten inom och mellan de olika enheterna inom MCR-koncernen regleras genom avtal där sådant krävs..  

  
MCR AB (org nr. 556588-8343)

Ordförande är Richard Forsman och VD är Kristin Kringstad.  
Övriga ledamöter har under 2021 varit Michael Burhoff och Bertil Sjödin.   

MCRR (RIDHUSFÖRENINGEN) (org nr. 746000-7052)

Ordförande är Bertil Sjödin och sekreterare är Elisabeth Forsman. Övriga ledamöter har under 2021 varit, Michael Burhoff, 
Richard Forsman, Monika Walfisz och Ted Burhoff. Suppleanter Kristin Kringstad, Susanne Lindqvist och Tova Strömqvist.

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
På hemsidan www.malmocivilaryttare.nu finner du information om klubben, tävlingar, terminsplanering, bilder och  
mycket mer. Sidan är tänkt att förändras och förtydligas inom snar framtid.
 MCR:s officiella Facebook och Instagramsida kompletterar med kortare notiser och hänvisningar.  
Egen Instagramsida finns för Mötesplatsen som är ett fritidsprojekt tillsammans med Malmö stad.  
 Följarantalet ser ut så här på våra sociala medier. FB-sida 1606 st, MCR-Instagram 1296 st,  
Mötesplatsen-Instagram 518 st mcrtavlingsryttare-Instagram 142 st.

MALMÖ RIDSPORTSFÖRENINGARS CENTRALORGANISATION (MRCO)
MRCO är ett samarbetsorgan mellan de olika ridklubbarna i Malmö. KRF, MCR, MR, ÖRS och SSRF.
Idag för MRCO en ständig dialog med Malmö Stad när det gäller Ribersborgs tävlingsbanor både när det gäller evenemang 
och skötsel. Vid MRCOs möten medverkar även representanter från fritidsförvaltningen.

MRCO:s huvudsyften är att:

. fungera som ett samarbetsorgan mellan Malmös ridklubbar i dialog och diskussion främst med Malmö Stad, myndigheter 
och Svenska Ridsportförbundet.

. 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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RIDSKOLANS AKTIVITETER 2021
Året började med corona restriktioner, vi kunde därför inte ha några drop in aktiviteter och ingen lovverksamhet v 8.
Ridskolan har dock fungerat som vanligt hela året. När vi närmade oss sommaren blev det lite lättare. Vi hade drop in  
under 4 veckor på lovet, detta var väldigt välbesökt och uppskattat.
 Under sommaren hade vi flera ridläger, heldag och halvdag, hoppkurs, dressyrkurs, uteritter, hyrning, igångsättnings-
läger och en skötardag.  Att vi kunde ha så mycket verksamhet på sommaren gjorde att vi hade hälften av hästarna på bete 
och hälfter hemma.  Vi byter sedan mitt i sommaren.
 Höstens lektioner hade god beläggning. Vi öppnade fyra nya grupper för barn under hösten.
Den 1 oktober öppnade vi drop in igen, men med begränsningar. På jullovet hade vi kurser för alla utbildningsnivåer.
Vi har en fått en del nya hästar  i stallet, det har även försvunnit en del hästan under året, några har vi sålt och har lämnat 
oss. Ridskolan behöver alltid hitta nya hästar, det är alltid svårt att hitta bra arbetskamrater.
 Vi har haft en fantastisk personal som ställt upp på bästa sätt, stort tack till alla. 
Vid pennan
Kris Kringstad

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REMONTERNA
2021 var ett minst lika ovanligt år som 2020, men vi i Remonterna lyckades med ett fint år med alla möjligheter vi fick.  
Vi fick anpassa oss efter restriktioner som kom och gick men lyckades änd  hålla i flera uppskattade aktiviteter som till ex-
empel; rykttåvling, kompiskväll, gymkhana & mini-gymkhana, femkamp, utklädnad av häst och såklart den årliga  
Halloweenkvällen som vi hade för första gången på en annan anläggning än den gamla MCR. Alla våra aktiviteter har varit 
väldigt uppskattade av barnen. Remonterna har även aktivt arbetat med stämning och gemenskapen i stallet för att alla ska 
trivas och ha kul.

De ungdomar som har suttit med Remonterna under 2021/2022 är:
Ordförande: Tova Strömquist
Vice Ordförande: Donika Gerguri
Sekreterare: Amanda Almström
Vice Sekreterare: Nadia Al-Sulheilly
Ekonomiansvarig: Alma Brag
Pr-Ansvarig: Zuzanna Glasek
Vice Pr-ansvarig: Evelina Wagner
Ledamot: Licha Kennander
Suppleant: Hoda Zubeidi

Remonterna vill tacka för detta året och ser fram emot nästa år!
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MÖTESPLATS 2021
Trots ett år till med pandemin så har vi lyckats driva mötesplatsen i samma anda.
Vi har under året som gått fått många nya deltagare till oss. Medlemmar som icke medlemmar och även barn från andra 
ridskolor i kommunen. Vilket vi tycker är roligt då det bara är just vi på MCR som kan erbjuda denna möjligheten.
Under året som gått har vi haft olika aktiviteter och sammankomster som tex: ridning, hästskötsel, bakning, gymkhana, 
rykttävling, femkamp, lekar, pyssel etc.
Vi har delat med oss av varandras kunskaper/tips som gett nya perspektiv och en del Aha-upplevelser.
Mötesplatsen har en trevlig social gemenskap i stallet med där vi också motiverar och stödjer barnen i deras utveckling 
kring ”häst” som är det största blocket.

Vid pennan
Ana Mugosa

KAFÉET
Efter ett gemensamt beslut där alla i personalen var delaktiga, så bestämde oss för att försöka ha cafét öppet alla dagar i 
veckan. Jag sköter alla inköp och planering av utbudet.
Jag gjorde en planering med personalen som har en eller två kvällar i veckan. På helgen jobbar Evelina .
Det har varit väldigt uppskattat både av både barn och vuxna.
Man kan köpa lättare förtäring, varma mackor, nudlar små pizzor lite kakor och godis.
Vi jobbar hela tiden på att utveckla kaféverksamheten.

Vid pennan
Irene Mattsson

MCR:S TÄVLINGSRYTTARE 2021
Allsvenskan

2021 ställde MCR upp i Allsvenskan Div1 och genom mycket bra prestationer slutade laget på en 2a plats och kvalade  
till Elit Allsvenskan 2022. Vi är mycket glada och stolta att ha kvalat tillbaka till Elitallsvenskan igen. Till året 2022 har  
vi värvat flera nya ryttare och vi tror att vi tillsammans med våra "gamla" ryttare kommer ha mycket goda chanser i  
Elitallsvenskan. 
 
I laget red Fanny Thornberg, Madeleine Wahlqvist, Julia Kringstad Håkansson, Ebba Falkenklev och Ylva Wikman.  
Lagledare: Nicklas Sjöberg

Vid pennan
Ylva Wikman

ÅRETS UTMÄRKELSER
Hoppryttare:

Stora hopp priset: Julia Kringstad
Bästa 140-ryttare: Ylva Wikman
Bästa 130-ryttare: Madelene Wahlqvist
Bästa 120 ryttare: Amanda Gustafsson
Årets Hopplöfte: Fanny Thornberg

Dressyrryttare:

Stora Dressyr priset: Louise Hegbart
Årets Dressyrlöfte: Camilla Lindberg
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RIDSKOLECUPEN 2021 

Under våren hade vi interna uttagningar på MCR där vi utsåg de deltagande i vårt hemma- och bortalag. Dessa lagen  
bestod av en extra deltagare detta år då pandemin gjort så vi var tvungna att slå ihop oss inför deltävlingarna med
färre antal ridskolor än åren innan.
 Först hade vi en deltävling på hemmaplan mot Lunds Civila Ryttareförening där vårt lag bestod av Cornelia Claesson,  
Hilda Persson och Tilde Severinsson (dressyr) och Ella Nilsson, Ruvejda Haliti och Maj ...  Hästarna som gick denna tävling 
var Melody, Prince, Filippa, Playboy, Cooper, Tippy, Coco, Raico, Clinton mfl. Vi vann denna deltävlingen fast n det var väl-
digt jämnt.
 I slutet av oktober var det dags att åka till Lunds Civila Ryttareförening för deltävling nummer 2. Där hade vi även här ett 
lag om 6 där 3 red dressyr och 3 hoppning på lånade hästar. Laget bestod av Julia Svan, Sofia Wångklev, Emmy Westerberg 
(hopp) och Melissa Göransson, Ajla Rekanovic och Alma Braag (dressyr). Även här gick vi segrande ur striden med knapp 
marginal. Söndagen den 14 november bar det av mot finalen med vårt finallag och våra hästar som vi valt för ändamålet. Vi 
tog Playboy till dressyren och Clinton till hoppningen. Båda veteraner och stabila grabbar som alltid försöker göra sitt bästa.
 Vårt finallag bestod av Ajla Rekanovic, Alma Braag Thomas i dressyr och Ella Nilsson samt Emmy Westergren i hoppning. 
När vi betat av första delen av tävlingen som bestod av teori kl 8.00 startade vi en lång dag med ridtävling som var både under-
hållande och lärorik. Vi hade flera andra från MCR och de som deltagit i de andra deltävlingarna som var med och stöttade 
och hejade. Efter ett välskrivet teoriprov, några humorfylld intervjuer och väl genomförda ritter så vann vi mer än ett pris men 
det största var totalen och förstaplats i Ridskolecupen 2021. Vi hade så kul och lärde oss mycket och ser fram emot nästa års 
ridskolecup!
MCR 2022

RAPPORT FRÅN ANLÄGGNINGSGRUPPEN 2021
I samarbete med Malmö Stad så sattes det ambitiösa målet att ”Etapp 2” skulle vara färdigt till den officiella invigningen  
den 6 september.  För den oinvigde så innefattade ”Etapp 2” färdigställandet av en utebana, utrustad med belysning och sam-
ma typ av  bevattningssystem som i ridhuset. 
 Med andan i halsen så färdigställdes utebanan i elfte timmen till den 6:e och vid invigningen för våra medlemmar, som ägde 
rum 2 oktober. Underlaget hade då ”satt sig” så pass att både ekipagen till kadriljen och höjdhoppningen kunde rida fram utan 
problem.

 Lite smolk i bägaren har vi tyvärr upplevt, efter att ha börjat nyttjat kafeterian och likaså toaletterna i ridhuset så började 
vi uppleva bekymmer med avloppen. Efter möten med Malmö Stad så resulterade det till slut i att en optisk undersökning av 
avloppen utfördes. 
 Tyvärr så konstaterades att man behöver få åtkomst av avloppsrören, som ligger under ridbanan i ridhuset. Förhandlingar 
pågår med Malmö Stad och Novab AB för att detta ingrepp ska ske först under vecka 25, för att verksamheten inte ska bli  
lidande. Vi ber er därför ha överseende med att toaletterna i ridhuset är fortsatt stängda tills felet är åtgärdat.
 Mer än ett år har passerat sedan MCR flyttade till nya den anläggningen. Verksamheten och dess rutiner utvecklas allt  
efter som att Ridskolan gör sig mer hemmastadd. Där är en del finlir kvar innan den fulla potentialen kan nyttjas, till exempel 
så kan vissa utrymmen få nya syften, för att bidra till en mer fungerande vardag för personal och ridskoleelever. 
Idéer och planer på saker som läktare vid utebanan och uteplats för besökare finns, möjligheterna är flera och just nu är det 
mest den ideella orken som sätter gränserna!
 I skrivande stund håller undertecknad själv på med att tillverka och montera ridhusspeglar i ridhuset, förhoppningsvis 
matchar resultatet nivån på denna fina anläggning.
Vid pennan,
Ted Burhoff
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SAMMANFATTNING OCH FRAMTIDSPERSPEKTIV
Vi slutade förra årets sammanfattning för 2020 med orden: 

”Välkommen alla på resan in i vår nya framtid  
så hoppas vi att vi snart kunna ses på stallbacken.” 

Och stallbacken, here we come! Nu är det på riktigt! Tack för att ni, alla medlemmar, hjälpt oss att följa alla regler så att vi 
kunnat hålla öppet för barn/ungdomar/vuxna. Våra hästar har därför kunnat röra på sig som dom ju mår allra bäst av. 
 Föreningens stora invigning den 2 oktober samlade många hundra personer under dagen. Läktarna var fullsatta och 
grillkorven med dricka gick som smör i solen. Det bjöds på kadrilj, hoppuppvisning, buffé, tal, levande musik, ansiktsmål-
ning, fotovägg med mera. Tack alla härliga medlemmar som kom och förgyllde vår invigning.
 Malmö stads fritidsnämnd hade sin invigning med fritidsnämndens ordförande Eva Bertz och tekniska nämndens ord-
förande Andreas Schönström den 6 september. Vi fick se politikerna till häst och lyssna på fina invigningstal från hästryg-
gen innan det blågula bandet klipptes av. Därefter mingel i cafét med mat och dryck.
 Det har tillkommit en hel del på anläggningen som höjer kvaliteten i verksamheten. Bemanning i vårt café har uppskat-
tats mycket. Uteridbanan är givetvis ett jättelyft för oss i lektionsverksamheten under utesäsongen. Vem kommer inte ihåg 
den skumpiga infarten till parkeringen som nästan fick tänderna att lossna. Nu är det avhjälpt. Vi har tyvärr inte toalet-
terna öppna i ridhusavdelningen. Ett större ingrepp måste göras med bland annat grävning i ridbanan. Detta planeras efter 
vårsäsongen för att inte påverka lektionsverksamheten och lär ta en vecka. Malmö stad hjälper oss med mycket av detta så 
vi har ett mycket bra samarbete tillsammans. Ridhusspeglar är på gång om de inte redan finns på plats när du läser detta. 
 Om vi blickar framåt i det kortare perspektivet har vi alltid vårt sikte inställt på hög kvalitet, inkludering och trygghet i 
verksamheten. Hög kompetens i lärandet genom bra utbildning av personal samt givetvis god hästhållning i allt vi gör. I ett 
längre perspektiv finns trender som kommer att påverka oss inom ridsporten och även hästnäringen kommande år. Miljö/
klimatfrågor, ekonomisk och social hållbarhet samt ridsport på hästens och individens villkor. Fokusområdena kommer att 
landa i föreningens verksamhet då vi finns och verkar i samhället. Som sagt, vi ses på stallbacken!
   

Styrelsen för Malmö Civila Ryttareförening 2021





Malmö Civila Ryttareförening 
Elisedalsvägen 1  ·  213 77 Malmö
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