
Motion 
Förslag från styrelsen 
 
Vi i styrelsen föreslår att nedanstående utses till Hedersledamöter from 2023 med 
motivering att alla föreslagna har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens 
ändamål. 
Lena Grindlund  Eva Carlsson 
Lee Hagbrand  Margit Stenholm 
 
Monique Zethraeus  Gunilla Byström 
Regina Granholm 
 
Motiveringar för respektive förslag  
Lena Grindlund ; Lena har och gör många ideella timmar varje år som vikarierande ridlärare. 
Är väldigt aktiv i hoppkommitten och är Hannas högra hand vid klubbens hopptävlingar. Sen 
sist men inte minst. Att under minst 20 år i rad, jobbat varje julafton ideellt (7-12) med 
julaftonskadriljen. Från morgonstallet-julkadriljen-fika-lunchfodring och utsläpp av hästarna. 
Ingen Lena= ingen julaftons kadrilj….. det är minst ett 50-tal som finns på plats varje julafton 
för att deltaga eller titta på. En härlig tradition som vi räknar med att Lena fortsätter med. 
 
Eva Carlsson; Eva som med hästlängder har varit ordförande flest år i ridklubben, 2003-2006 
& 2014-2020. Eva har en stor betydelse för klubben på många sätt med ett enormt 
engagemang under väldigt många år. Är fortfarande ”bollplank” när det gäller ridklubbens 
intressen, frågor, problem mm. Eva tänker ALLTID på klubbens framtid och bästa.  
 
Lee Hagbrand; Lee har under många år i klubben betytt allra mest för ridklubbens ekonomi. 
Hon är stommen även idag till ridklubbens goda ekonomi. Hon satt länge i styrelsen som 
kassör och har fortfarande sin själ och hjärta i klubben. Det visade hon bl a genom att direkt 
ställa upp och göra 2022 års bokslut ideellt. Även Lee är fortfarande ”bollplank” i 
ekonomiska frågor när det gäller ridklubben och dess ekonomi. Det är Lee som har gjort 
grunden till klubbens trygga budget och som fortfarande hjälper oss med den. En sann 
ERKare! 
 
Margit Stenholm; Margit har också varit med aktivt i styrelsen under många år och som 
ordförande. Margit hjälper ALLTID till med allt vi i klubben ber om. Vare sig det är praktiskt 
eller teoretiskt. Ex Lagar hästtäcken, syr på klubbmärken, skriver olika dokument, utformar 
och kommer med förslag på ”lathundar”. Bollplank i bl a personalfrågor, med sin stora 
erfarenhet av det som fd rektor. Margit har även varit väldigt drivande och aktiv inom 
verksamheten för ryttare med funktionhinder. Tidigare också varit väldigt aktiv i stallet, nu 
även som stallvärdinna. Bakar och fixar, det sitter aldrig fast….. Margit verkligen värnar om 
klubben.  
 
Vidare så tycker vi att klubben ska premiera de som har varit anställda i mer än 25 år med att 
få bli hedersmedlemmar.  
Monique, Gunilla & Regina har varit anställda i mer än 25 år. De har och gör många ideella 
timmar varje år utanför sin arbetstid och verkligen värnar om vår ridklubb. 


