Verksamhetsplan för Strängnäsbygdens ryttarförening
2019
Vision
Strängnäsbygdens ryttarförenings vision lyder:
Vi är den aktiva föreningen där människor och hästar trivs och utvecklas.
Inriktning
Strängnäsbygdens ryttarförenings huvudsakliga inriktning är att driva
ridskoleverksamhet. Vi erbjuder möjligheter för alla, oavsett ålder, kön, etnisk
bakgrund eller funktionsnedsättning, att lära sig att rida och hantera hästen.
Ridningen ska vara rolig och utvecklande oavsett vilken nivå man befinner sig
på. Ridning är en folksport och detta ska genomsyra verksamheten och
föreningen. Föreningen erbjuder även uppstallning av medlemmars privata
hästar.
Prioriterade områden för verksamhetsåret 2019

Ekonomi: En stabil ekonomi är grunden för föreningens verksamhet.
Föreningens ekonomi har under åren varierat men under senaste två åren varit
mer stabil. Under slutet på 2018 ser vi dock en försämring. Föreningen behöver
attrahera fler ridande och se till att ridgrupperna är fulla. Vi behöver följa budget
varje kvartal och skaffa oss en stabil buffert för oförutsedda händelser. Fokus ska
ligga på kärnverksamheten och administrationen behöver vara slimmad.
Föreningsanda: Redan i verksamhetsplanen för 2018 konstaterades att vi
behöver fortsätta arbetet med att skapa en vi-känsla i föreningen. Vi behöver fler
medlemmar som engagerar sig. Vi har ett mindre antal medlemmar som gör
stora insatser när det gäller praktiska saker vilket är av stor vikt för föreningen.
Vi behöver dock få med fler medlemmar i föreningsarbetet. Vi saknar t.ex.
cafeteriagrupp, tävlingskommitté, stöd till ungdomssektionen och någon som tar
helhetsansvaret för sponsorfrågor.
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.
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 verksamhetschef.
Barn- och ungdomsverksamhet: Ungdomssektionen behöver bygga upp sin
verksamhet och börja arbeta mer målinriktat och uthålligt. I detta arbete behövs
utökat stöd från de vuxna i föreningen.
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