Verksamhetsberättelse för Ungdomssektionen 2020
Ordförande har ordet

Vilket år det varit för US! Ett annorlunda och omtumlade
år på grund av pandemin. Men vi är glada att verksamheten
varit igång hela året trots allt även om vi i US tvingats ställa
in nästan alla våra aktiviteter.
Ett varmt och hjärtligt tack till alla våra ungdomar som
ställer upp i våra olika aktiviteter. Ni är ovärderliga och
utan er hade inte klubben funnits!
Vi ser nu fram emot 2021 och hoppas på att pandemin tar
slut så att vi kan anordna US-aktiviteter som vanligt.

Ekonomi

US ekonomi är stabil. Under 2020 har vi inte använt några
medel så vår ekonomi är oförändrad jämfört med 2019. Vi
har 24 662 kr på vårt konto. Annars brukar vi främst
använda våra pengar till aktiviteter. I vissa fall brukar det
kosta en viss summa att delta, i andra fall inte. Med tanke
på detta har vi haft ungefär samma intäkter som utgifter.

Planerade aktiviteter

Under året planerade vi i US-styrelse följande aktiviteter:
• mars: rykttävling
• april:
avtackning
Snowflake
inkl
käpphästhoppning, grillning, loppis
• juni-augusti: betesridning
• september: käpphästhoppning
• oktober: Halloweenkväll
• november: fotografering med häst
• december: julshow
Av alla dessa planerade
aktiviteter lyckades vi
bara genomföra
käpphästhoppningen för
att p g a covid-19 och då
gällande rekommendationer tvingades vi
ställa in övriga
aktiviteter. Käpphästhoppningen var en
uppskattad och
välbesökt aktivitet. Alla
aktiviteter marknadsförs
på instagram och i
sadelkammaren.

Styrelsen

Under året har ungdomssektionen haft ett flertal möten,
då vi planerat trevliga aktiviteter. US har kommunicerat
aktiviteterna på Instagram under ”lodderidklubb” och i
sadelkammaren.

Styrelsen
Löddeköpinge Ridklubbs US-styrelse har under 2020
bestått av Emilia Lundqvist, ordförande, Lovisa Nilsson,
vice ordförande, Maj Häggblad, sekreterare samt följande
ledamöter: Victor Alm, Lova Nilsson, Agnes Kanewulff,
Ebba Nilsson, Julia Andersson, Leia Esbensen, Lovisa
Nilsson och Molly Gunnersand.
US-styrelse avger härmed ovanstående berättelse för det
gångna verksamhetsåret. Under året har ett årsmöte hållits
och styrelsen har haft fem styrelsemöten.
Valberedning: Ida Abrahamsson och Thea Lindell.
US-styrelse Löddeköpinge den 20 januari 2020
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