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Medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen har varit 115 (114) stycken fördelat på
följande kategorier:
senior 49 (48), junior 0 (0), familj 11 (16), introduktionsmedlem 6 (6),
stödmedlem 10 (8) och Oddurvän 22 (10).

Ekonomi
Ekonomin för Oddur är fortsatt mycket god tack vare alla aktiviteter, stora som
små, som rapporterats in.
Vill uppmana alla som rider minst 3 stycken tillsammans att rapportera in det
till mig, det genererar pengar till klubben och alla timmar är värdefulla.
Och alla som rider med behöver inte vara medlemmar!

Bidraget från Smålandsidrotten 2019: 8679:-.

Informationssektionen
Informationssektionen har under 2019 bestått av Ylva Jonasson Armfelt,
ledamot och Cissi Hansson, suppleant. Vi har delat upp ansvarsområden mellan
oss men även gjort en del tillsammans samt då och då fått bistånd av andra
medlemmar.
Under det gångna året har sektionen gjort och skickat ut två medlemsblad, ett
under sommaren och ett inför jul/nyår då Anni Olsson gjorde en god insats med
kort varsel.
Under det gångna året har sektionen gjort och skickat ut två medlemsblad, ett
under sommaren och ett inför jul/nyår då Anni Olsson gjorde en god insats med
kort varsel.

Cissi Hansson har administrerat Oddurs sida på Instagram under året, adressen
är oddur_islandshastforening, tagga och följ oss gärna där. Det har varit
uppskattat att få diverse bilder från medlemmar på senare tid.
Oddurs hemsida, www.oddur.se, skulle ha bytt plattform under året, men det
blev framflyttat till 2020. Av olika skäl har sidan periodvis inte uppdaterats så
ofta som tidigare, men förhoppningen är att ny energi snart ska kunna läggas på
den också!
Aktivitetsektionen
-

-

Glöggritt trettondagsafton INSTÄLLD pga ingen som åtog sig värdskapet
Löshoppning 2/3 /UPPSKJUTET/INSTÄLLT pga för få anmälda
6/3 Årsmöte i Glömminge, föreläsning om polisrytteriet
1/5 Ridtur i Lindby hos Malin Alvkäll, INSTÄLLD
12/5 lastningskurs Lenstad
2/6 Kurs för Gabriella Snöberg, uppskjuten pga för få anmälningar
16/6 uteritt i Skillerhult hos Caroline och Kerstin Sabelström
26/6 Morsdagsritt Lenstad med fika och tårta
4/3 Grillkväll i Kleva INSTÄLLD pga dåligt väder och få anmälningar
7/3 Bussresa till SM i Norrköping
18/8 Kurs Gabriella Snöberg
24-25/8 Långritt i Böda 10 årsjubileum, INSTÄLLT pga för få
anmälningar
7/9 Uteritt Mortorp INSTÄLLT
21/9 Oddur ställde upp som volontäransvariga på Strokkurs tävling
12/10 Oddurs prova-på-KM på Häradsvallen, 9 ekipage provade på
Gaedingakeppni med ledning av Josefine Berkeby. Även extra Årsmöte
med anledning av Sifs höjning av medlemsavgiften.
Distriktsveterinärerna informerar om sin nystartade verksamhet på Öland
och föreläser om kolik och smittsamma sjukdomar
14/11 Ryttaryoga på Kollberggården, extra Årsmöte med anledning av
Sifs höjning av medlemsavgiften.
9-10/11 var Aktivitetssektionens ledamot Anni Olsson på Sifs
höstkonferens och deltog bla annat i Ordförandekonferensen, Sifs
värdegrundsarbete, föreläsning med Haffi, fritidsturledarutbildning och
tävlingssektionens möte med prisutdelning.

