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Inledning: 

Verksamhetsplanen syftar till att beskriva föreningens prioriterade verksamhet och större 

aktiviteter under 2023. Verksamhetsplanen beskriver inte ingående den löpande verksamhet 

som bedrivs i styrelsen, sektioner, verksamhetsgrupper och personal. 

Ändamålet med föreningen: 

Skellefteå Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), 

och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning 

av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs 

stadgar, samt med särskild målsättning att stödja och utveckla utbildnings- och 

lektionsverksamhet för barn och ungdomar. 

Vår värdegrund/ledstjärnor: 

Våra ledstjärnor berättar hur vi ska vara mot varandra och hästarna inom vår ridklubb.  

Det gäller både analogt (på plats) och digitalt (via olika kanaler). 

Trygghet 

 Vi hanterar varandra, hästarna och anläggningen på ett säkert sätt. 

 Vi följer de regler som finns och de styrande dokumenten för ridhus, hästhållning och 

anläggningen. 

 Vi håller oss drogfria. 

 Vi använder inte telefoner när vi hanterar hästarna. 

 Vi använder inte lurar av något slag när vi hanterar hästarna. 

 Vi filmar ingen som inte gett sitt godkännande. 

Kamratlighet 

 Vi ser alla och säger Hej till alla vi möter. 

 Vi är bra kompisar och stöttar och står upp för varandra. 

 Vi använder ett vårdat språk med både människor och hästar. 

 Vi visar respekt och bryr oss om varandra och hästen. 

 Vi visar lag- och klubbkänsla och uppmuntrar varandra på tävling. 

 Vi säger ifrån om vi tycker att någon bryter mot våra ledstjärnor. 

Engagemang 

 Vi deltar och arbetar vid klubbens arrangemang. 

 Vi uppträder på ett positivt sätt, med stort hjärta för hästar, ridning och klubben. 

 Vi håller god ordning runt omkring oss och tar väl hand om redskap och utrustning. 

 Vi är intresserade av varandra och klubbens utveckling. 

 Vi ger varandra inspiration och vilja att utvecklas i klubben. 

 Vi bidrar till att alla känner sig stolta över att vara medlemmar, och för våra uppdrag i 

sektioner och styrelsen. 
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Styrelse: 

Utdrag från stadgarna: 

Det åligger styrelsen att särskilt tillse att föreningen  

• Följer gällande författningar och andra bindande regler 

• Följer ridsportens värdegrund 

• I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär 

att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som 

personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett 

utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 

• Uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar. 

Vidare åligger det styrelsen (särskilt) att: 

• Verka för föreningens ändamål 

• Verkställa beslut fattade av allmänna möten 

• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

• Handha och ansvara för föreningens medel 

• Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast 

tre veckor före årsmöte underställa dessa för revisorernas granskning 

• Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid 

allmänna möten 

• Varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra allmänt möte 

hos SvRF (i idrottonline) registrera namn och kontaktuppgifter till styrelseledamöter och 

firmatecknare 

• Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är 

utsedda för detta* 

• Övervaka stadgarnas efterlevnad 

Målsättning 2023 

Att utforma/utveckla samarbetet med sponsorer och marknadsföring av klubben 

Utveckla Luciashowens organisation 

Tillvarata föräldraengagemanget i föreningen 

Utöka utbildningsinsatser för personal och ledare  

Möten 

Styrelsen har möte 1 gång i månaden  

Styrelsen skickar ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där 

föreningen har rätt att representera med ombud. 

Ekonomi 

Kontinuerligt följa Ridklubbens ekonomiska ställning för att säkerställa positivt resultat och god 

likviditet, samt vidta åtgärder om resultat och likviditet börjar avvika negativt 
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Verksamheten 

Målsättning 2023 

Utveckla kursverksamheten för ridelever som rider på lektion 

Belysa och arbeta med trygghetsfrågorna i stallet 

Utveckla genom digitaliserade arbetssätt  

Effektivisera arbetsmoment och underlätta utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 

Möten 

Ridlärarmöten 1 gång/ månad och veckovis vid behov 

Personalen skickar personalrepresentant på styrelsens möten 

Arbetsplatsträffar inför jul och sommaruppehåll 

Arbetsplatsträffar med hela personalgruppen varannan månad 

Ekonomi 

Inköp sker löpande och är prismedvetna 
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Ungdomssektionens  (US) 

Utdrag från SvRF:s arbetsordning för Ungdomssektioner i Föreningarna:  

MÅL: 

Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att: 

• Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en 

demokratisk och vänskaplig anda. 

• Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande 

• Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut 

• Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/ 

kommittéer, personal och andra verksamhetsinriktningar/åldersgrupper. 

• Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra 

samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet. 

Ungdomssektionen skall arbeta för att: 

• Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla ungdomars hästintresse 

tillgodoses. 

• Ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om, 

och känslan för hästen/ponnyn.  

• Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta 

ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.  

 

Målsättning 2023 

Att erbjuda prova på ridning varje helg som det är möjligt utifrån andra aktiviteter 

US vill locka de äldre US medlemmarna (18-25år) till sina aktiviteter, för att öka gemenskapen och 

synliggöra att US även är för dem. 

Anordna aktiviteter ca 1 gång / månad för alla medlemmar under 26 år tex. avsuttna tävlingar, 

tillfällen att umgås (filmkväll, Halloweenkväll) öppet hus, Loppis mm.  

Fortsatt stötta MINI sektionen på deras aktiviteter 

Möten 

US har möte 1-2 gånger per månad och årsmöte i juni. 

US ordförande/ vice ordförande deltar även på styrelsemöten 

US skickar representanter och deltar på möten/ arrangemang från DUS (Distriktets ungdomssektion)  

Ekonomi: 

US tar en liten avgift på varje aktivitet som täcker utlägg samt ger lite plus i kassan. Intäkterna 

investeras i verksamhet för barn och unga i föreningen.  
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Mini Sektionen  (Mini) 

Minisektionen är en sektion i Skellefteå Ridklubb. De vänder sig till medlemmar mellan 0-

15år. Minisektionens syfte och mål är att skapa gemenskap mellan barn och unga i 

föreningen genom olika aktiviteter.  

Minisektionens styrelse består av 8 personer. MINI arbetar i arbetsgrupper vilket gör att det 

är 21 personer som arrangerar aktiviteter i MINI sektionen.  

Mål 

Under året arrangera aktiviteter 1-2 st/ månad tex. Käpphästtävling, tårtbakar-tävling, 

ryktrally och en SRK-dag där man får lära känna MINI sektionen och hästarna.  

Godisförsäljning på TS tävlingar.  

Möten 

Minisektionen har möte 1 gång i månaden + möten i arbetsgrupperna inför aktiviteterna.  

Ekonomi 

Minisektionen tar en liten avgift av deltagarna på sina aktiviteter, dessa täcker utgifterna och ev. 

överskott går till verksamheten för barn och till hästarna. 
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Tävlingssektionen  (TS) 

Tävlingssektionens uppdrag i föreningen är att anordna tävlingar på lokal, regional och 

nationell nivå. Tillvarata Skellefteå Ridklubbs tävlingsryttares intressen av tävlingsnivå, 

klasser samt lagtävling. Fånga upp, ta hand om och utbilda funktionärer i föreningen.  

Målsättning för 2023 

Genomföra 6 tävlingar fördelat på 6 helger.  

V 7 Ponnyhoppning GULDHOPPET 

V12 Ponny och hästdressyr 

V 18 hästhoppning med Torfrid ”Totte” Stenmans Hederspokal 

V 37 Ponny och hästhoppning 

V 43 Hästhoppning KRAFTHOPPET 

V 47 Hästdressyr  

TS vill även under året anordna träningar i form av Pay and Jump/Ride, banhoppningshelger 

och programträning innan varje hemmatävling. 

TS utformar under året en utbildningsplan för nya/gamla funktionärer så alla känner sig 

välkomna och trygga med sina uppgifter. 

TS arbetar för att öka det ideella engagemanget och fånga upp tävlingsryttarnas intresse.  

Möten 

Hålla ett antal möten, under året för att planera inför och efter tävling. 

Delta på Distriktsmöten som TS är kallade till.  

Ekonomi: 

TS tävlingar bidrar ekonomiskt till verksamheten genom uppstallningspriser och 

cafeteriaverksamhet. 

TS mål är att tävlingarna ska gå lite plus så att återinvesteringar till TS verksamhet är möjlig 

från ett år till ett annat. 

TS har budgeterat för 75% tävlingsbidrag på anmälningsavgiften för ekipage tävlandes för 

klubben på hemmatävlingar 

TS planerar att investera i fler avspärrningar i plast, ett TS hinder samt dator, skrivare till 

domartorn/sekretariat. Vissa delar finansieras med ekonomiskt överskott från 2023. 
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Ridskolegruppen  (RS) 

Ridskolegruppen är en aktivitetsgrupp i Skellefteå Ridklubb. 

De består av en grupp vuxna som arbetar för barn och unga ridskoleelever som vill tävla på 

Ridskoletävling.  

Ridskolegruppens ändamål och syfte är att öka tryggheten/ trivseln på RS tävlingar bland 

deltagare och publik.  

Målsättning för 2023 

Hjälpa till på 8 tävlingar 4 på våren och 4 på hösten: 

V 5 Premiärdressyr 

V10 Stjärnhoppning 

V15 Disneydressyr 

V 19 Vårskuttet  

Höstens tävlingar beslutas under Augusti och namnges då.   

Sälja fika till deltagande och publik. 

Ordna med extra priser och tävlingar för de deltagande. 

RS vill under 2023 öka tryggheten genom inplastade program som de har på framridningen.  

Möten 

RS träffas 1 gång per termin samt på sina tävlingsdagar  

 


