Bästa medlemmar!
2021 går mot sitt slut. Vi vill tacka er alla för årets insatser. Covid lurar än, men ridsporten har det
lättare än andra idrotter eftersom vi har stora ytor och är ute mycket, så vi har kunnat ha aktiviteter
nästan som vanligt. Det märks särskilt under jullovet då det är kurser, träningar, ridskoleaktiviteter,
Östra Torns RF på besök och grönt kort-kurs. Vår duktiga personal är i stor utsträckning i tjänst även
under lovet.
Luciatävlingarna kunde hållas, ridskola och träningar har varit igång och med fullt i grupperna. Det
står hästar i varje box så det blir varmt och gott för stallkatterna. Och vilken härlig julstämning som
uppstod när stallet pyntades så fint inför julen!
Hoppas förresten att du har köpt den fina almanackan för 2022 med våra ridskolehästar!
Det har fixats på anläggningen och kanske är det sargerna i ridhusen som märks mest.
Kommittéer, styrelsen och verksamhetschefen skriver på verksamhetsberättelsen för 2021 om vad
som hänt det gångna året. Blickar vi framåt så är det snart dags för serietävlingar. De börjar vecka 2
och är ett perfekt sätt att komma igång inför tävlingsåret eller att prova på att tävla i enklare former.
I mitten av januari kommer ponnystallets loftgolv och innertak att förstärkas på sina ställen, vilket är
välbehövligt. Det kommer att vidtas åtgärder på yttersidan av mellanridhuset. Håll gärna tummarna
för att föreningen får stöd från Länsstyrelsen för att installera regnvattensystem och solpaneler på
stora ridhuset under året. Med bevattningen på plats kan vi åter hoppträna och tävla i paddocken.
Du som är under 26 år, missa inte TRUs årsmöte den 6 februari, mer information finns på hemsidan.
Hela föreningens årsmöte är den 28 februari.
Vi har arbetat på planer och program som ska skapa en ökad tydlighet i ansvar, uppgifter och vad vi
tillsammans ska göra framöver. Förutom underhåll av anläggningen och mycket aktiviteter med hästar
inblandade, så finns det planer på att utveckla anläggningen de kommande åren. Ta gärna del av
verksamhetsplan och ramprogram och tyck till!

Här är ett urval av arbetet under 2021:
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Styrelsen yttrade sig till Trafikverket och Lunds kommun över stambana - vissa av förslagen löper över vår mark.
Svenska Ridsportförbundet godkände de nya stadgar årsmötet antagit.
Föreningen sökte och fick anläggningsbidrag från Lunds kommun.
Verksamhetschefen och TK fick en ny dator.
Förra styrelsen gjorde en fin överlämning till oss nya och betonade att vi kan ta vid ett utvecklingsarbete som flera
styrelser arbetat på. De gav rådet att lägga in en hög växel för ett år går fort och vi vill ju ha mycket gjort!
För ökad transparens har styrelsen bett kommittéerna skriva minnesanteckningar och få upp dessa på hemsidan.
Styrelsen har haft möte vid drygt tjugofem tillfällen
Vi har ansträngt oss för att besätta alla kommittér med fler nya medlemmar.
Det har blivit möjligt att lösa anläggningskort även för kortare perioder.
Webmaster-skaran har utökats och fler medarbetare samt styrelsen kan göra inlägg, vilket förhoppningsvis märks.
Styrelsen har utsett en GDPR-ansvarig.
Nya stallplatsavtal, beslutade av föregående styrelse, har trätt ikraft.
Nöjdhetsundersökningar har gjort till stallgäster, ridskoledeltagare och personal.
Vi har köpt in en D-ponny, Flicka, till föreningen.
Återvinningsstation har uppförts.
Vi har gjort klart vad som gäller för hästar tillsammans i hagarna.
Vi har kontaktat Google, Microsoft och Slack. Som ideell förening får vi kostnadsfritt använda deras tjänster. Vi
har därför infört hela Google Workspace-plattformen för personal och medlemmar med Google Drive och Gmail
för torns.org-mailen, Slack som internt kommunikationsverktyg samt Office 365 för verksamhetschefen.
Vi har infört Oneflow för digitala signaturer för att minska administrationen av protokoll och kontrakt.
Vi har sökt och fått bidrag för att bygga en hästkarantän.
Anläggningar och hästar är registrerade hos Jordbruksverket.
Alla som kommer i kontakt med unga lämnar utdrag ur brottsregistret.
Vi har anställt en ny ridskoleansvarig
Vi arbetar för närvarande för att tillsätta fastighetsskötartjänsten när nuvarande medarbetare tyvärr går i pension.
Det har skapats en akutlista och tecknats nytt gödselavtal.
Smittskyddsdokument har uppdaterats.
Vi har hanterat en misstänkt smitta i ponnystallet och smitta i omvärlden.
Det har tagits ner träd i allén och utanför en av våra grannar.
Föreningens hästar har ridits till bete och ideella krafter har hanterat sommarschema för sysslor, hagar och boxar.
Anläggnings- och tävlingsschemat har återinförts.
Det har gjorts brandsyn och ventilationsmätning i ponnystallet.
Vi har inrättat ett hagutskott med personer från Axelgård och ponnystallet som ska ge förslag på insatser.
Sponsorkommittén har tecknat sponsoravtal samt bidragit till att uppfylla våra åtaganden i dessa.
En digital avflyttningsblankett har skapats.
Ordföranden har haft samtal med HALK-hästalliansen i Lunds kommun.
Vi har träffat Lunds kommun för rådgivning kring tillgänglighetsanpassning och av flera organisationer för
kontroller och råd: Kraftringen, Länsstyrelsen, Lunds kommun (miljö, tillgänglighet, ansvarig för Lunds nya
ridhus, m fl), VA Syd, Skånes ridsportförbund, Sveland försäkringsbolag, SvRF, Lundafastigheter och HIR Skåne.
Styrelsen och kommittéernas sammankallande har haft ett gemensamt möte.
Vi har köpt ett gallersläp som även är till uthyrning och en fyrhjuling.
Facebook-grupperna har gjorts om och fått nya namn.
Trasiga fönster i ponnystallet har bytts ut eller lagats.
Vi har gjort överenskommelse med två parter om skötsel av väg.
Solcellslampor för utebruk och ett mindre antal hagmattor har införskaffats på prov.
Vi har skrivit en verksamhetsplan och ett ramprogram som är på remiss.
Vi har tagit in offert på staket utmed Västratornsvägen.
Representanter från styrelsen har mött byalaget i Vallkärra, möte med kommunpolitiker kommer att ske inom kort.
Vi har utarbetat ett förslag på krisplan samt uppdaterat det systematiska brandskyddsarbetet.

Nu vill vi önska ett riktigt gott slut och
GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen

