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Inledning
Styrelsen har under 2021 bestått av 7 personer. Lark har haft 53 medlemmar.
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Styrelsen 2021

Karin Björnsson - Ordförande

Gick med i LARK för att: Jag tycker LARK är bra och trevlig förening och
kände att jag också ville vara med att bidra och ta del av de goda.

Cornelia Holmlund - Sekreterare & Vice ordförande

Gick med i LARK för att: Jag hade alldeles för lite häst i vardagen och
ville testa på föreningslivet bland andra med samma intresse.

Moa Hörberg - Tävlingsansvarig

Gick med i LARK för att: Mycket för att jag saknade hästarna och
någon att prata häst med!

Hillevi Aspegren - Ridlektion

Gick med i LARK för att: Kul förening

med hästfokus, och träffa nytt, roligt folk!
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Felicia Barkrot - Kommunikatör

Gick med i LARK för att: Det är en väldigt rolig förening där
man får träffa massa nya kompisar samtidigt som jag får göra det

bästa jag vet! Har ridit på LARKs ridlektioner några år nu och
detta är mitt andra år i styrelsen.

Elin Linder - Aktivitet
Gick med i LARK för att: Jag vill få in mer hästar i vardagen och lära
känna andra med liknande intressen.

Matilda Junebrink - Kassör

Gick med i LARK för att: Felicia tvingade mig… Nejdå skoja
bara jag ville engagera mig i en förening nu när studentlivet

lider mot sitt slut och då blev det en perfekt match med
LARK eftersom jag får bonusen av att träffa nya likasinnade

människor.
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Verksamhetsåret

2021
Februari

● Årsmöte där LARK styrelsen 2021 väljs in! Tjoho!
Den 5.e februari hålls ett årsmöte i zoom där styrelsen 2020 avgår och majoriteten av styrelsen
2021 tillsätts.

Mars

● Hade möte med SAIF kommunikationsansvarig för att för ideer hur vi kan jobba för att nå ut till
flera medlemmar.

April

● Quizkväll
En liten quizkväll, “Gissa priset”, hålls den 8:e april. Det blir på distans eftersom att det är detta
restriktionerna tillåter.

● Extrainsatt medlemsmöte

Den 12:e april höll LARK ett extrainsatt medlemsmöte där vi röstade in Felicia Barkrot till
Styrelsen.

● SM-uttagning

Den sista april hölls SM-uttagningen där lagen till student-SM 2021 blir uttagna. Uttagningen går
till som en ridlektion där ridlärare Lina och Malin bedömer ryttarna. Notera att SM-uttagningen
2022 bör ske tidigare, eftersom att student-SM 2022 går på vårterminen i år. Moa har bett Lina
om datum för uttagning.

Maj

● KM i Dressyr

LARK håller KM i dressyr (eg. Pay & Ride med KM-upplägg, träningstävling) den 8:e maj.

● 10 maj hålls en inspirationsföreläsning via SAR med Felicia Grimmenhag.

Juni

● Sökt projektstöd för två projekt för hösten.
○ Marknadsföring, för att nå ut till flera medlemmar..
○ Digitala föreläsningar, detta skulle genomföras i samarbete med SAR

Juli

● Projektgruppen till Student-SM tillsätts

Augusti

September

● Student-SM

LARK håller i Student-SM den 12-14 September på Smedstad Ridsportcenter med middag på
Strandgatan två.
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Oktober

● Under oktober och september genomfördes marknadsförings projektet. Det består delvis av
sponsrade inlägg på instagram och facebook som sprider information om föreningen.

November

● Pubkväll

LARK håller i en pubkväll på VilleValla den 11:e november 2021.

● KM i Hoppning & Hg-middag med prisutdelning

Den 27:e november anordnar LARK årets KM i hoppning. Efter tävlingsdagen möts vi upp på
Hg för middag och prisutdelning där två LARK-mästare 2021 krönas! (en i hoppning, en i
dressyr)

December

● Prova på ridning

LARK passar på att ha en prova-på ridning den 10:e december var många intresserade för
aktiviteten. Detta med hjälp av återstart stöd.

● Luciafika

Den 13:e december anordnar vi Luciafika på campus för alla medlemmar.

2022
Januari

● Jakten på den nya styrelsen

Cornelia tar kontakt med valberedningen och ansökningar till den nya styrelsen tas in.

Februari

● Årsmöte - Välkomna nya styrelsen!

LARK-styrelsen 2021 kallade in till årsmöte för att ge över stafettpinnen till nästa styrelse.
Hälsar varmt välkomnen LARK-styrelsen 2022! ♡


