Verksamhetsplan för Strängnäsbygdens Ryttarförening år 2016
Generell verksamhetsplan
Strängnäsbygdens Ryttarförening ska sträva efter att vara en av de ledande utövarna av ridsporten i
Södermanland. Vår huvudsakliga inriktning är att bedriva ridskoleverksamhet.
Vi ska erbjuda möjligheter för människor- oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning- att lära
sig hantera hästen i olika situationer.
Ridningen ska vara rolig och utvecklande oavsett vilken nivå man befinner sig på.
Vi arbetar enligt den svenska ridskolemodellen, att ridning ska vara en folksport och att själva vara goda
förebilder för detta.
Vi ska verka för att öka hästkunskapen hos våra kunder och elever och därmed öka både glädje och säkerhet i
vardagsumgänget med hästar. Detta uppnår vi genom en god uppfostran i horsemanship och säkerhetstänkande.
Genom detta förbereds även ridskoleryttare som vill ta steget att skaffa egen häst.
För privatryttare ska vi erbjuda, utöver våra aktiviteter även uppstallning, anläggningskort och möjlighet att delta
i den ordinarie verksamheten.
För våra medlemmar ska vi erbjuda:
•
•
•
•
•

En säker anläggning med ordning och reda
Utbildning med kvalitet inom vårt utbud
God horsemanship
Möjligheter för olika målgrupper att utöva ridsport
Utvecklande miljö som ska genomsyras av respekt för varandra, sundhet samt god etik och moral

Vi ska även erbjuda hästaktiviteter för de minsta t ex knatteridning och grundläggande umgänge med hästar samt
teoridagar och nybörjarkurser för alla våra medlemmar. Ridlektioner för kategori 1-5, specialgrupper i hoppning
och dressyr i alla åldrar.
Vi ska aktivt arbeta med uppföljning av medlemmar som slutar och värna en utåtriktad medlemskontakt genom t
ex regelbundna medlemsutskick och information på hemsidan.

Helgaktiviteter:

Här förlägger vi aktiviteter som ligger utanför den ordinarie verksamheten t ex
dressyr/hoppkurser, programridning, banhoppning/ pay and jump, uteritter, och
Höstpokalen . Föreningen ska alltid vara öppen för förslag vid visat intresse och
den ideella insatsen.

Ungdomssektionen:

Föreningen ska aktivt verka för att StRUl har aktiviteter som t ex
skollovsaktiviteter, lingonhoppning, shower och övriga aktiviteter. Hjälpa och
stötta StRUls styrelse i att lära sig hur man arbetar i en
ungdomssektionsstyrelse.

Tävlingar:

Arrangera tävlingar inom både hoppning och dressyr för häst. Genomföra KM i
både hoppning och dressyr för häst och ponny samt Gröna-Kortet kurser. Ha
som mål ett lag i hoppning och ett i dressyr.

Arbetsmiljö:

Internkontrollsystem för skydd och säkerhet finns på ridskolan, en egenkontroll
av arbetsmiljön skall genomföras minst en gång per år. Föreningen ska alltid ha
en arbetsmiljögrupp där ridskolechef, skyddsombud och minst en
styrelsemedlem ska delta. Gruppen ska arbeta aktivt för att hålla
säkerhetsriskerna så låga som möjligt.

Skolsamarbete:

Undersöka möjligheterna till att starta ett samarbete med skolor i Strängnäs
kommun. Etablera en kontakt med skolor i Strängnäs kommun.

Hästar:

Målet är att förnya och utveckla hästmaterialet kontinuerligt enligt en långsiktig
plan.

Personal:

Vidareutbilda personal internt och externt både teoretiskt och praktiskt.
Säkerställa att personalen är delaktig i föreningens planeringsarbete, mål och
visioner.

Prioriterade områden för verksamhetsåret 2016.
Ekonomi:

En stor utmaning inför 2016 är arbetet med ekonomin för att se till att
föreningen går med ett stabilt överskott i verksamheten. Mkt arbete kommer att
behöva läggas på att säkerställa att varje enskild ridlektion och ridskolehäst bär
sin kostnad samt se till att övriga aktiviteter som vi anordnar ger ett överskott.
Man kommer också se över prissättningen för privatuppstallade så att också
denna gren bär sin egen kostnad.

Styrelsearbete:

Utveckling av styrelsearbete. Skapa rutiner som förenklar och effektiviserar
styrelsearbetet. Delta i förbundets projekt för att utveckla ridskolans styrelse
arbete.
Arbeta för att tydliggöra gränserna mellan styrelsearbete och operativ
verksamhet,

Värdegrund:

Arbeta för att få en trivsam miljö på anläggningen med en öppen och aktiv
cafeteria, en samlingsplats för medlemmar, föräldrar, släkt och vänner.
Arbeta med välkomnande och vi-känsla. En enig förening med gemensamma
mål.

Marknadsföring:

Sträva efter att synas mer i Distriktet genom att delta på träffar, utöka samarbete
med närliggande föreningar.
Arbeta för att söka stöd och bidrag hos både företag och organisationer.
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