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Fakta Fågelbro RK
Värdegrund
Fågelbro RK är en ideell ryttarförening på Värmdö som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och verkar för
en trygg, trivsam och lärorik miljö för både häst och ryttare. Föreningen driver sin verksamhet på anläggningen Stall
Fågelbro. Vi arrangerar varje år minst en tävling för att kunna ställa ut tävlingslicenser till våra medlemmar.
Vi värnar om Hästen och säkerhet. Vi följer Ridsportförbundets ”Code of Conduct” och sätter horsemanship och
sportsmanship i centrum.

Styrelsen
Ordförande
V. ordf.
Sekreterare
Ekonomi
USEK-representant
Tävlingskommitté
Suppleant

Anna-Karin Wickström
Kajsa Gardiner
Marja M. Persson
Ylva Edman
Astrid Sohlman Möller
Jeanette Öberg
Maria Alriksson
Malin Sohlman Möller

Styrelsen har haft två protokollförda möten, varav ett konstituerande.
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Verksamhetsåret 2018
Styrelsen har under året på bästa sätt arbetat för att utveckla den idrottsliga verksamheten inom föreningen i
enlighet med stadgarna.
Styrelsen vill framföra ett stort tack för det engagemang som Fågelbro RK:s medlemmar visat under årets olika
tävlingar och aktiviteter!

Händelser i korthet
• Fågelbro RK har haft en omsättning på 182 tkr med en vinst på 33 tkr tack vare våra generösa sponsorer som
bidragit med hela tre nya, fina tävlingshinder. Tack!
• Idrottslyftet är ett statligt bidrag som kan sökas till föreningsaktiviteter för ungdomar, och vi fick under 2018 stöd
till en kurs i mental träning med Anna Nordin.
• Medlemsantal är i stort sett oförändrat - 54 st. varav hela 42 st. har tävlingslicens.
• Vi har genomfört 3st dressyrtävlingar, från Ponnyallsvenskan Div II ända upp till Regional St George. Inom
banhoppning har vi genomfört en Pay’n Jump samt en Halloween-hoppning i oktober.
• Klubbens tävlande ekipage i både hopp och dressyr har skördat fina framgångar.
• Vi har även anordnat programridning inom dressyr, vi samordnar regelbundna träningar på anläggningen för
meriterade tränare i både hopp och dressyr,
• Vi hann även med Lucia- och julaftonsritter med fika.

Vi bygger vidare på vår verksamhet som vilar på gemenskap, glädje och stor hänsyn till varandra och våra hästar. Vi
ser fram emot att arbeta vidare med detta under 2019.
För styrelsen i Fågelbro RK
/Anna-Karin Wickström, ordförande
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Resultat 2018
Vi har under året haft som mål att redovisa ett nollresultat, dvs. våra intäkter och kostnader balanserar varandra. De
kostnader som skapas under året men inte betalas förrän påföljande år reserveras och påverkar årets resultat, såsom
medlemsavgifter och försäkringar till SvRF och SLRF, medlemssponsring samt tävlingsersättning till Birdbridge.
Sammantaget gör vi i år ett resultat på +33 151 kr. då vi har haft förmånen att få ta emot tre nya hinder, som
intäktsförs i vår bokföring och ger en positiv resultatpåverkan motsvarande årets resultat, vilket betyder att vår
övriga verksamhet gör nollresultat.

Resultatdisposition
Till förfogande för föreningens årsstämma står en balanserad vinst på 102 tkr.
Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning. Fågelbro RK:s resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning.

Nyckeltal

2018
Resultat

33 151

Omsättning

182 000

Balansomslutning

129 616

Antal medlemmar junior/senior

17/37
42

Antal licenser

/Ylva Edman, ekonomi
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Resultatrapport
Belopp i kr

Not

2018

Föreningens intäkter
2

Medlemsavgifter

5 412

Tävlingar / startavgifter

48 350

Kafeteriaförsäljning

13 885

Klubbkläder/ES

50 328

Sponsorintäkter och gåvor

3

42 000

Bidrag

4

16 000
5 845

Övriga rörelseintäkter

Summa intäkter

182 000
5

Föreningens kostnader
Medlemsavgifter SvRF och SLRF

−13 207

Medlemaktiviteter och -sponsring

−5 591

Lagallsvenskan startavgifter

−11 400

Tävlingar

−36 256

Kafeteria

−9 147
−39 929

Klubbkläder
Övriga verksamhetskostnader

−3 146
−115 529

Summa kostnader

66 471

Bruttovinst

−16 000

Personalkostnader/utbildning idrottsutövare
Avskrivningar

−9 438

Övriga kostnader

−4 736

Summa kostnader

−148 849

Årets resultat

33 151
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Balansrapport
Belopp i kr

Not

2018

Materiella anläggningstillgångar

6

75 003

Avskrivningar

6

−41 397

Varulager

6

720

Tillgångar

Summa (restvärde)

33 606

Kassa och bank

7

Summa tillgångar

95 290

129 616

Eget kapital och skulder
Balanserat resultat

−68 767

Årets resultat

−33 151
−101 918

Eget kapital
8

Kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter

−4 350

Övriga kortfristiga skulder

−11 688

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

−11 660

Summa skulder

−27 698

−129 616

Summa eget kapital och skulder

Tilläggsupplysningar (noter)
Not 1 - redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella
föreningar.
Not 2 - Medlemsavgifter
Medlemsavgifter avser Fågelbro RK:s del av inbetald avgift. Resterande del som avser medlemskap i, och försäkring
genom, Svenska Ridsportförbundet samt Stockholms läns ridsportförbund registreras som en kortfristig skuld tills
faktura från förbunden erhålls.
Not 3 - Sponsorintäkter och gåvor
Sponsorintäkter och gåvor intäktsförs det år de erhålls. Under 2018 har föreningen erhållit
• två tävlingshinder som gåva från Anicura samt Damn Good Agency
• avspärrningar till tävlingsplats från Vindö Byggvaror
• likvida medel i bidrag för inköp av tävlingshinder från Planoform
• likvida medel i bidrag för inköp av flaggor mm från banbyggare Olle Granqvist
Not 4 - Bidrag
Med bidrag avses likvida medel från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Under 2018 har Fågelbro RK
erhållit statligt bidrag genom Idrottslyftet för mental träning för föreningens ungdomar under 26 år.
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Not 5 - Kostnader
Medlemsavgifter

SvRF: förbundsavgift och försäkring/medlem:
SLRF: förbundsavgift per medlem och fast avgift

Medlemsaktiviteter

Medlemssponsring baserat på resultat och insats för
klubben under 2018 till:
- Anna-Karin och Irma Wickström
- Emma Willcox
- Meja Karlsson
- Alva och Emma Szabo
- Marianne Walkin
- Jessica Lee Eriksson
Kursersättning från 2017: Marja M. Persson
Övriga medlemskostnader

123
50 + 1 500

11 707

4 820

5 591

1 000
-229

Tävlingar

Förbundsavgifter (prop.avgift, 20-kronan)
Domar- och banbyggararvoden
Vinster (rosetter, plaketter, övr)
Övriga tävlingsrelaterade kostnader

Kafeteria

Inköp

Klubbkläder

Inköp Equestrian Stockholm, klubbschabrak, broderi

39 929

Personalkostnader

Mental träning med Anna Nordin/Capactiva

16 000

Avskrivningar

Se not för Inventarier

9 438

Övriga kostnader

Nedskrivning varulager, programvaror, bank-/swish-/
kortkostnader, årsmöteskostnader

4 736

4 203
16 956
2 330
12 767

36 256

9 147

Not 6 - Inventarier
Materiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Från 2019 kommer
föreningen tillämpa direktavskrivning för värden som uppgår till högst ett halvt basbelopp.

Varulager består av klubbschabrak. Från 2019 kommer de redovisas som materiella tillgångar då föreningen inte
kommer att ha lagerprodukter för försäljning.

Not 7 - Kassa och bank
Kassa och bank visar en ögonblicksbild av föreningens likvida medel per 2018-12-31. Vår målsättning är att alltid ha
en likvid reserv om minst 30 000 kr.
Not 8 - Kortfristiga skulder
• Förutbetalda intäkter avser förskottsinbetalningar till clinic med Charles Jonsson i februari 2019.
• Övriga kortfristiga skulder avser den del av inbetalda medlemsavgifter som tillfaller SvRF och SLRF.
• Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avseende 2018 men som utbetalas jan. 2019:
• Vinstdelning - 50% av föreningens tävlingsintäkter tillfaller Birdbridge
• Medlemssponsring - återbetalning ryttarlicenser mm enligt FRK:s modell för medlemssponsring
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Revisionsberättelse 2018
Till årsmötet i Fågelbro Ridklubb org.nr 802457-5048
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Fågelbro Ridklubb för
räkenskapsåret 2018. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar
är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av
dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt handlat i strid mot lagen om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision
ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.
Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultat enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Värmdö den 10 februari 2019

Maria Korva Johansson
Revisor
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Sponsring
Vi vill framföra ett stort tack till alla fantastiska sponsorer och samarbetspartners.
Stort tack för nya, fina hinder till:
• Planoform design och köksinredning
• Anicura Värmdö djurklinik, veterinärer och smådjursklinik
• Damn Good Agency, reklam- och pr-byrå
Ett stort tack för tävlingsstöd samt nya, fina hinderflaggor till
• Olle Granqvist, tränare
Stort tack för efterlängtade, snygga avspärrningar till
• Vindö Byggvaror, bygghandel
För att kunna genomföra bra tävlingar behövs det bra hederspriser. Vi vill tacka våra tävlingssponsorer som bidrar
till att göra våra tävlingar så populära. 2018 sponsrades vi av:
• Equiptop (Bohringer-Ingelheim)
• Agria Djurförsäkringar
• Hööks
• Evidensia Hästsjukhuset Stav
• Anicura Värmdö Djurklinik
Vi ser fram emot 2019 med evenemang och tävlingar där vi får möjlighet att exponera våra sponsorers varumärken.
Vill du vara med och hjälpa till i sponsorverksamheten så tveka inte att kontakta någon i styrelsen.
/Marja Mäntynen Persson

Medlemsfrågor
Klubbkläder
Vi är mycket stolta och glada över vårt samarbete med Equestrian Stockholm, som ger oss möjlighet att erbjuda
fantastiska klubbkläder till ett mycket bra pris. Under året har vi bidragit till ekipera över 20 Fågelbro RK-familjer
som samtidigt bidrar till att visa fram ES häst- och ryttarkollektion.

Ungdomsverksamhet
Under 2018 har vi mottagit 16 000 kr i bidrag från Idrottslyftet, mot att vi söker LOK-stöd (statligt stöd till
ungdomsverksamheten) för höstens ungdomsverksamhet, vilket kommer att ge ett ekonomiskt utfall 2019. Pengarna
nyttjades till en uppskattad föreläsning om mental träning med Anna Nordin från Capactiva. Vi hoppas kunna följa
upp med en fortsättning under 2019.
/Anna-Karin Wickström
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Tävlingskommittén (TK)
Vi vill tacka för fantastiska insatser under 2018 från både deltagarna i TK samt alla medlemmar som bidragit som
funktionärer för ett aktivt och roligt tävlingsår. Det är glädjande att så många hjälper till att det är ett nöje att
genomföra tävlingar i klubbens regi.
TK är ansvariga för regler och rutiner på våra tävlingar. Vi välkomnar alla som vill bidra till att utveckla dem, både
genom att bistå med konkreta förslag men framför allt genom att aktivt delta i förändringen.
Vi har under året genomfört tre dressyrtävlingar, två lokala och en regional, med klasser från ponny LC upp till St.
Georg. Vi har hållit två Pay and Jump, varav den ena med Halloween-tema.
Under 2019 har vi valt att bidra till fler junior- och childrentävlingar, som ska ge både våra egna ungdomar och
andra tävlingsmöjlighet i Stockholmsområdet på häst. Det blir tre hemmatävlingar på regional nivå, samt en
lagtävling för ponny div 1 i september.
Vi har många duktiga ekipage inom båda disciplinerna på både ponny- och hästsidan. Det är fantastiskt att ha så
många duktiga hemmaryttare och -ekipage att inspireras av, och som visar fram vår förening på bästa sätt på alla
nivåer i ryttarvärlden. Stort tack för att ni alla sätter Fågelbro RK på kartan med resultat i kombination med gott
horse- och sportsmanship!
Stort lycka till önskar vi alla tävlingsekipage, både individuella och lag, under 2019!
/Jeanette Öberg
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Stort tack till alla som varit engagerade i Fågelbro RK under 2018.

Anna-Karin Wickström

Kajsa Dahlberg-Gardiner

Ylva Edman

Marja Mäntynen-Persson

Malin Sohlman Möller

Maria Alriksson
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