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Händelser under året  

Året började med att lägga in medlemmar på IOL och se till att alla medlemmar fanns med, vilket 

krävde mycket arbete från föreningen under januari till mars.  

 

Viljas egen hemsida gicks igenom i början av året och en hel del uppdateringar gjordes. 

 

9 april hade vi medlemsmöte i Örnsköldsvik där vi tog upp förslag på aktiviteter för 2017. Vi 

bestämde att försöka träffas under året för att rida ”långritt” tillsammans. Tyvärr blev alla inställda 

då de inte gick att genomföra av olika anledningar. 

 

21 maj ordnade vilja en kurs i foderstatsberäkning med Joanna Sätter som kursledare. Tyvärr var 

antalet anmälda så få att kursen ställdes in. 

 

Under september och oktober gjordes upprop om det var någon som ville prova på 

”ekipageutveckling” enligt logisk ridning. Flera var intresserade men det var svårt att få en tid som 

passade flera och därför blev det ingen kurs. 

 

Både vid årsmötet och på medlemsmötet diskuterades om vi skulle fortsätta att driva förening vidare 

då engagemanget varit svagt när föreningen ordnat något. Vi beslöt dock att fortsätta och hoppades 

att engagemanget skulle öka. Tyvärr verkar det som att intresset är svagt för en förening. 

 

Under året har inga formella styrelsemöten hållits utan styrelsen har haft kontakt och diskussioner 

via den facebook-grupp som finns endast för Viljas styrelse. 

 

 

Under året hade föreningen 27 betalande medlemmar fördelat på: 

Seniormedlemmar 23st 

Ungdomar/ junior 2/1st 

Familjemedlem betalande (inräknade i ovanstående åldersfördelning) 4 st  

Stödmedlem 1st 
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