Styrelsen informerar….
Hej!
Efter årsmötet har nu en styrelse valts för Lillhagen. Vi vill hälsa våra nya ledamöter hjärtligt
välkomna; Anna Johannesson, Bengt Sturk, Lotta Nilsson, Ulrika Lindqvist och Sara
Pennanen!
Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till de ledamöter som nu valt att avgå: Maria Danielsson,
Monica Lusth, Pernilla Williams, Stefan Areskog och Kaisa Helseth. De har bidragit otroligt
mycket under sin tid i styrelsen, och som tur är finns samtliga kvar i klubben med sitt
ovärderliga engagemang, om än på annat håll!
Vi har haft en bra uppslutning av funktionärer under de senaste tävlingarna, vilket är riktigt
roligt, och nu laddar för fler tävlingar under våren! I helgen hölls dressyrtävling , och nu blir
det ponnytävlingar i hoppning den 31 mars samt därefter hopptävling den 1 maj
Tävlingarna är en stor intäktskälla för klubben, och är därför viktiga för oss. Vi kommer därför
fortsätta jobba för att premiera våra funktionärer på olika sätt framöver. Alla är välkomna att
hjälpa till, med stort som smått!
Skrittmaskinen är äntligen igång och de som står uppstallade på Lillhagen kommer att få
avgiften via månadsfaktura. Övriga får gärna anmäla intresse till ridklubben@lillhagen.nu.
Det kostar 100 kr/månad och kommer att faktureras kvartalsvis.
Den 5 maj klockan 1000 till 1500 är det Städ- och Fixardag på Lillhagen, och alla medlemmar
inbjuds att hjälpa till . Ju fler vi är desto lättare går det! Man tjänar självklart in funktionärspoäng, och vi bjuder på grillad korv och dryck. Mer info kommer när det börjar närma sig.
Familjedag på Lillhagen! I slutet av augusti/början av september kommer vi att anordna
Familjedag för alla våra medlemmar och andra intressenter! Planeringen går snart igång, och
vi hoppas kunna bjuda på en rolig dag med många aktiviteter och överraskningar! To be
continued…….
Tack så länge, hälsar vi i Styrelsen!
Via Maria Lindén

