Styrelsens förslag med anledning av Christer Eklunds motion om underhåll av
anläggningen och sponsring
Christer Eklund har lämnat in en motion där han lämnar ett antal förslag rörande
anläggningen och sponsring.
Styrelsen delar Christer Eklunds uppfattning att en underhållsplan med
prioriteringsording och budget bör upprättas. Styrelsen delar även Christer
Eklunds uppfattning att en sponsorgrupp som aktivt arbetar med att få
sponsorer bör tillsättas samt att sponsorpaket bör tas fram.
Styrelsen har i verksamhetsplanen för 2019 tagit in både frågan om
anläggningens skötsel och sponsring.

När det gäller anläggningen föreslår styrelsen i verksamhetsplanen följande:

”Anläggningen: Vi har en stor anläggning som kräver underhåll och utveckling.
Hittills har vi inte haft några utarbetade planer för detta. Arbetet har skett
genom frivilliga medlemmar som gjort insatser där det behövts, både stora och
små. Anläggningen ägs av kommunen som inte heller har någon konkret plan för
underhåll utan det arbetet har skett efter att vi frågat. Mycket av arbetet behöver
även fortsättningsvis göras av frivilliga medlemmar, men det måste ske
strukturerat och efter en bra plan så att medlemmarna vet vad de kan bidra med
och vad som efterfrågas. Styrelsen ser gärna att en grupp med frivilliga
tillsammans både tar fram en underhållsplan med prioritering och tar på sig
ansvaret för att planen faktiskt följs (i praktiken alltså att få tag på medlemmar
som kan göra det faktiska arbetet). I gruppen ska en person från styrelsen ingå
så att gruppen får en enkel kontaktväg till styrelsen. Gruppen ska ha löpande
dialog med med verksamhetschef.”
När det gäller sponsring föreslår styrelsen i verksamhetsplanen följande:

”Marknadsföring och sponsring: Vi behöver arbeta uthålligt med
marknadsföring. Vi behöver också påbörja ett strukturerat arbetet med
sponsring. För att uppnå detta bör det i styrelsen finnas en utsedd ansvarig för
sponsor- och marknadsföringsfrågor. Målet är att alltid ha en liten kö till
ridskolan.”

Styrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
-att motion bifalles.
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