Verksamhetsplan för Strängnäsbygdens ryttarförening
2020
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 2020
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 såg vi dock en försämring och 2019 har varit ett
bitvis ekonomiskt bekymmersamt år. Föreningen har arbetat med att nå ut till
nya medlemmar under 2019 och vid ingången av 2020 ser vi resultatet av detta
genom ett kraftigt ökat intresse för de nya drop-in grupperna för barn och vuxna.
Det har också startat nya 30/30 grupper i början på 2020. Detta arbete ska
fortgå under 2020. Vi ska även fokusera på att behålla våra ”gamla” medlemmar
genom att erbjuda ridplats i grupper på rätt nivå och på så sätt behålla kvalitén
på ridlektionerna.
Föreningsanda: Då föreningen saknar en tävlingskommitté som kan arrangera
tävlingar och kommer vi att genomföra ett samarrangemang med Gripens
ryttarförening i början på juli. Detta kommer att kräva arbete och engagemang
från våra medlemmar. Vi saknar också en cafeteriagrupp som kan ta ansvar för
cafeterian. Detta ska lösas under året då föreningen behöver intäkterna från
försäljningen och vill kunna erbjuda medlemmarna en trevlig samlingsplats. Ett
sätt att få fler medlemmar engagerade är att lägga ut kortare uppdrag/uppgifter
på enskilda medlemmar.
Marknadsföring och sponsring: Målet är att alltid ha en liten kö till ridskolan. Vi
behöver därför kontinuerligt synas i sociala medier och fortsätta delta i
arrangemang av typen Mälardagen, arrangera öppet hus med mera. Vi ska under

året skaffa sponsorer till ridskolan. Arbetet med att uppdatera ridskolans
webbplats som påbörjades 2019 ska fortsätta.
Anläggningen: Fokus kommer under året att vara underlaget i ridhuset och
bevattning av detta. Kontakter kommer tas med sponsorer och bidragsgivare.
Barn- och ungdomsverksamhet: Ungdomssektionen behöver fortsätta bygga upp
sin verksamhet. I detta arbete behövs utökat stöd från de vuxna i föreningen.
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