Järfälla Ryttarförening har funnits i drygt 50 år. Vi har idag drygt 500 medlemmar,
varav de flesta rider på ridskolan. Sedan sommaren 2016 driver vi ridskolan i egen
regi. Föreningen har också en aktiv barn- och ungdomsverksamhet och flera
duktiga tävlingsryttare som representerar oss samt arrangerar egna tävlingar.
Framtiden är spännande genom att vi nu får ett helt nytt stall med möjlighet till en
ännu större verksamhet. Vi kommer framöver att kunna utveckla olika delar av
verksamheten.
Vi behöver nu fylla en viktig roll i föreningen:

Kassör
Vill du vara med och skapa en ännu bättre förening, arbeta för goda möjligheter för
allt från nybörjare till avancerade ryttare, för ridskoleelever och tävlingsryttare, för
barn och för vuxna?
Kan du ekonomi och bokföring? Kan du få andra att förstå ekonomi? Är du van att
leda arbetet inom budgetarbete, löpande ekonomi och uppföljning? Tycker du om
att hitta nya möjligheter och lösningar? Är du dessutom van att arbeta i en förening
så är det ett plus, men inte nödvändigt. Är du duktig på att skapa och upprätthålla
goda relationer samtidigt som du är affärsmässig?
Är du helt enkelt intresserad av ett roligt och givande uppdrag tillsammans med
några andra trevliga eldsjälar där vi tillsammans kan utveckla verksamheten till
något ännu bättre?
Det mesta av det löpande arbetet med reskontror, löpande bokföring och löner
sköts av personal.
Föreningen är helt ideell, vilket innebär att vi som arbetar för föreningen gör det
utan annan ersättning än nöjet och äran.
Val av ny kassör kommer att ske på föreningens ordinarie årsmöte i februari 2018
och förordnandet är på två år.
Vi behöver också ytterligare ett par ledamöter/suppleanter samt valberedare.
Är du intresserad eller känner du till någon annan som är det? Vill du veta mer om
vad det innebär? Välkommen att höra av dig till valberedningen:
Gunnie Carnestedt
gunnie@carnestedts.se
Robert Klemedsson
robert.klemedsson@gmail.com
Grazyna Sowinska
grazyna.sowinska@telia.com

