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Organisationsnummer: 894003-8063

Styrelsen för Westerbotten Westernriders (WBWR) avger härmed följande årsbokslut.

Innehåll:

Ordförande har ordet

Verksamhetsberättelse

Förvaltningsberättelse

Bokslut (Resultaträkning och Balansräkning)

Underskrifter

ÅRSBOKSLUT WBWR

Årsbokslut för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
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Ordförande har ordet

//Martina Karlsson

Så jag säger ett STORT TACK för att jag har fått förtroendet av er att vara ordförande dom här åren.

Ordförande Martina Karlsson:

Alla möten med likasinnade, alla hår man slitit innan tävlingar för att få allt att gå runt, sömnlösa nätter då man funderat på 

om allt kommer att klaffa på tävlingsdagen, sedan knappt kunnat sova dagarna efter tävling för att man haft ett glädjerus i 

hela kroppen över alla hästar och människor och all energi man får av dessa!

Tänk att det har gått 6 år. 6 år som ordförande i Westerbotten Westernriders. Och vilka år sen då! Lite som en 

Bergochdalbana ungefär! Dom första uppstartsåren när man sakta tog sig framåt och lärde sig allteftersom med stor 

förväntan, sedan rullade det bara på i en himla fart! 

Vi har haft tipspromenader till häst, sykvällar, tävlingar, prova-på dagar, uppvisningar och massa massa mer! Så många 

påhitt, så många skratt och nya människor man mött – otroligt kul och lärorikt har det varit! Jag hoppas att ni är fler där ute 

som tids nog kommer hitta oss, kanske en granne, vän eller kollega? För ju fler desto roligare! 

Men 6 år är en lång tid och jag har nu bestämt mig för att avgå som ordförande. Det är dags för någon annan att ta över 

rodret då jag känner att jag gjort mitt. Men medlem i klubben kommer jag fortsätta vara, och fortsätta engagera mig i att få 

fler att få upp ögonen för western kommer jag också göra.
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Verksamhetsberättelse

Årsmötet för klubben hölls 2021-03-18 via Teams p g a Covid-19.

Mötet flöt på bra, inga skrivelser eller motioner hade inkommit.

Den nya styrelsen blev framröstad som följer:

Ordförande – Martina Karlsson 2020-2022

Kassör – Linda Ångman 2021-2023

Suppleanter (1 år) - Tanya Hultman

På konstituerande mötet valdes Tina Andersson till Sekreterare

Evenemang i klubben under året som gått i korthet

Planerade händelser år 2022

* Tävling Norrlandmästerskapet 27-28 augusti (2 dagar). Vännäs.

* På grund av avhopp i valberedning och flera i styrelsen som valt att sluta kände vi oss tvungna att försöka hitta nya personer 

till styrelsen. Efter några Facebookinlägg fick vi in några frivilliga och på ett extrainkallat medlemsmöte ett par veckor innan 

årsmötet bestämde vi att vi provar driva föreningen ett år till

* WBWR samarbetar med Northern Lights Timed Events (styrelsemedlemmarna Tanya och Maria). De anordnar flertalet 

events under 2022

Årsmöte 2021

En handfull medlemmar var samlade.

* På grund av rådande Covid-pandemi ville vi inte planera för stor tävling. Vi anordnade därför en inofficiell tävling i augusti 

där Nicklas Christofferson var domare 

* Tävling juni 4 juni (1 dag). Vännäs.

Ledamöter (2 år)– Inga Söderlind(21-23), Peter Lindgren Wasserman (20-22),  Maria Lidström (20-22), Tina Andersson (21-

23)
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning

* Ideell förening för westernintresserade anslutna till WRAS

* WesterBotten WesternRiders (WBWR) har till sin  målsättning att verka för westernridningens 

främjande och utbredning samt skapa en god sammanhållning med träning, tävling samt NH och 

ha en öppenhet mot andra discipliner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

* Vi genomförde i augusti en träningstävling. Domare Nicklas Christoffersson.

Medlemmar

* 16 vuxna och 6 barn 2021  (14 vuxna och 6 barn 2020)

Förvaltning

* Styrelsen har under året bestått av:

Martina Karlsson, ordförande

Linda Ångman, kassör

Tina Andersson, sekreterare

Peter Lindgren Wasserman

Inga Söderlind

Maria Lidström

Tanya Hultman

* Revisor har varit Linda Lindblad

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges.

* Föreningens ekonomi är fortfarande stabil, dock litet underskott i år. Årets resultat 2021 är på -896 kr (1013 kr 2020). 

Eget kapital landar på 28715 kr.

* Förslag till disposition av årets resultat. Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa resultat- och balansräkning. Vidare 

föreslås att resultatet överförs till nytt räkenskapsår.
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Resultrapport WBWR 2021 2021 2020

Intäkter

Medlemsavgifter 4085 3415

Deltagaravgifter träningar (tränare, ridhus) 0 0

Tävling (deltagaravgifter, fikaförsäljning, sponsorer m m) 3622 0

Klubbkläder Not 3 -1140 0

Regelböcker 0 0

Övriga intäkter (ponnyridning, events) 0 0

Totalt: 6567 3415

Kostnader

Klubbkläder 0 0

Regelbok 0 0

Tränare 0 0

Ridhus/ridbana 0 0

Domare/TL 4368 0

Div kostnader tävlingsrelaterade 0 0

Utbildning tävlingsledare 0 0

Hemsida 759 612

Medlemsavgifter WRAS 1760 1540

Resekostnader 0 0

Årsmöte 0 0

Lagerförändring 306 0

Div kostnader Not 1 270 250

Totalt: 7463 2402

Resultat -896 1013

Tillgångar 2021-01-01 Perioden 2021-12-31

Fordringar

        Upplupna intäkter 0 0 0

        Förutbetalda kostnader 0 0 0

        Kundfordringar Not 3 1140 -1140 0

Lager Not 2 6955 -306 6649

Kassa och Bank

        Kassa 2670 -1019 1651

        Bankkonto 19490 1789 21279

Summa tillgångar 30255 -676 29579

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

         Fritt eget kapital 27702 1013 28715

         Redovisat resultat 1013 -1909 -896

Kortfristiga skulder

        Leverantörsskulder 1540 220 1760

        Övr interrimsskulder 0 0 0

Summa skulder och Eget kapital 30255 -676 29579

Not 2.  Lager 6 tröjor och 210 rosetter

Not 3. Bortskrivning av gammal kundfodran (har fått betalt)

Balansrapport 2021-01-01 -- 2021-12-31

Not 1.  Banktjänster + Swishkostnad 2kr/transaktion.
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Ort: Datum: 2022-          -  

Martina Karlsson, Ordförande Linda Ångman, Kassör

Maria Lidström Peter Lindgren Wasserman

Inga Söderlind Tanya Hultman

Tina Andersson


