Verksamhetsplan
2018

Innehåll:
Verksamhetsidé
Värdegrund
Vision
Mål
Handlingsplan

”Vi är nära ditt livslånga hästintresse”
Vision: Sundsvalls Fältrittklubb

Verksamhetsidé
Sundsvalls Fältrittklubb, för alla ambitioner oavsett ålder. Vi erbjuder utbildnings-,
tränings- och tävlingsverksamhet inom rid- och hästsport. Tillsammans i
gemenskap skapar vi en meningsfull fritid.

Verksamhetsområden

Handlingsplan

Föreningens mål:
Mål:

Strategi/handlingsplan

När ska det
vara klart

Vem är ansvarig

A

Ett nytt ridhus ska
byggas.

Söka bidrag från idrottslyftet

April 2018

Gittan

Projektering av ridhus

2018

Styrelsen

B

Renovera/bygga om befintlig
anläggning.

Utarbeta en handlingsplan i samråd med
Dec 2018
kommunen.

C

Verksamheten skall årligen ha Detaljerad genomgång av ekonomin
ett överskott, 2 % av
Tydligare ekonomisk redovisning och
omsättningen

uppföljning till våra styrelsemöten.

D

Vi ska vara en kvalitetsmärkt
anläggning 2022.

H

Personalplanering

Utbildningsmål för att utveckla
personalstyrkan
Förbereda ekonomin för utbilda
personalen

G Säkerhet

April 2018

Micke, Gittan
och Ewa

Löpande

Kassör

Nya styrelsen väljer ett antal punkter
från kvalitetsdokumentet att arbeta med Mars 2018
under 2018.

Långsiktig personalplanering

Ta fram och prioritera de viktigaste
säkerhetsmålen för 2018.
Ta fram åtgärdsplan för ovanstående
mål.
Förbereda ekonomin för att kunna
genomföra målen.

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen
tillsammans med
ridskolechefen
Styrelsen
Augusti 2018 tillsammans med
ridskolechefen
Styrelsen och
Löpande
kassör
Juni 2018

Juni 2018

Styrelsen

Juni 2018

Styrelsen

Löpande

Styrelsen och
kassör

Ridskolan:
När ska det
vara klart

Vem är ansvarig

Löpande

Instruktörsgruppen

Öka antalet märkestagningar
inom ridskolan till 100 st/år

Märkestagning på lektion
Nivå enligt utbildningsplan
Framställa teorimaterial till resp
märke

Dec

Instruktörsgruppen

Hålla antalet
tävlingstillfällen för
ridskoleryttare till 12

Pay & Jump
Programridningsträning
Cuper inom ridskolan

Löpande
Löpande
Löpande

Instruktörsgruppen
Instruktörsgruppen
Instruktörsgruppen

30 juni

Optimera ridskolan

Översyn inför höstterminen
för att hålla grupperna fulla.
Se över lektionsschemat

Instruktörsgrupp
en
Instruktörsgruppen

Fortsatt arbete med att göra hagar
med trä/elstaket samt bra mark.

Löpande

Mål:

Strategi/handlingsplan

A

B

C

D

E

F

Attraktiv anläggning för
uppstallning = kö

Lägga ut intresseförfrågan på
hemsida och Facebook
Öka antalet RS-elever på häst
Tydliggöra ramar och ansvar
med 2 st

Öka/Underhålla utb,nivån på
hästar/ponnyer

Öka det ideella
engagemanget inom ridskolan
G genom att arrangera
föräldramöten
1 gång/termin/målgrupp

30 juni

Gittan, hästägare,
Anläggningsgrupp

21 maj
31 aug

Instruktörsgruppen

Upprätta utbildningsplaner för
samtliga ridskolehästar
Instruktörer utbildar hästarna

Löpande

Gittan

Löpande

Gittan

Föräldramöte LRS, MiniRS

30 sep

Eva, Amanda

Föräldramöte RS

30 sep

Gittan

Föräldramöte ridskolan LoL,
Gr 1 o 2

30 sep

Elin, Lotta

Tävling:
Mål:

Strategi/handlingsplan

När ska det
vara klart
Jan -17

En budget lämnas till styrelsen för
Årligen görs en budget för
uppföljning av det ekonomiska
A
tävlingsverksamheten.
utfallet av årets tävlingsverksamhet
Bjuder in medlemmarna till
Vi ska anordna X antal
planeringsmöte minst en
tävlingar på olika nivåer. Från gång/år
B klubb till nationell nivå klubb
Bjuda in till ett medlemsmöte för att November/
till nationell nivå.
December
besluta vilka tävlingar som ska
-17
genomföras/ansökas.

C

Vi ska genomföra minst en
funktionärsutbildning för
klubbens medlemmar

Medlemsmöten för att
diskutera träningarnas
D utformning/upplägg/nivå
genomförs 2 gånger/år

E

F

F

Ett utvärderings- och
planeringsmöte för
medlemmarna gällande
tävlings- och
träningsverksamheten
genomförs.

Arrangera träningar i dressyr
och hoppning

Mål för tävling och långsiktig
plan för lagdeltagande

Vem är ansvarig
Tävlingssektionen

Tävlingssektionen

Tävlingssektionen

Genomföra en inventering av
utbildningsbehov

Augusti -17

Tävlingssektionen

En plan för vilka utbildningar som
ska erbjudas presenteras

Augusti -17

Tävlingssektionen

Bjuder in till dessa med
framförhållning och bokar upp
tränare för tillfällena.
Upplägget för medlemsmötena har
en planerad och genomtänkt
agenda för att uppnå syftet med
mötet.

Tävlingssektionen

Upplägget för medlemsmötet har en HT -17
planerad och genomtänkt agenda
för
att uppnå
mötet.
HT -17
Innehållet
skasyftet
ta uppmed
bland
annat
ekonomi, nivå/utbud, antal tävlingar
och andra önskemål.

Tävlingssektionen

Löpande
Dressyrträning Mats Eriksson 4-6
tillfällen/år.
Hoppträning för Monia Häggqvist ca Löpande
8 tillfällen/år.
Hoppträning för Johanna
Hammarstrand varannan vecka

Tävlingssektionen

Tävlingsplanering på medlemsmöte
Upprätta flerårsplan för
lagdeltagande med Div 1/Elit som
mål

Tävlingssektionen

Tävlingssektionen

Tävlingssektionen

Hösten 2017

Tävlingssektionen

Våren 2018

Tävlingssektionen

Ungdom:
När ska det
vara klart

Vem är ansvarig

Planeras som dagsresa till Boda
Borg.
En resa/aktivitet anordnas för Ungdomssektionen subventionerar
kostnaderna för deltagarna.
ungdomssektionen.
Aktiviteten ska syfta till bättre
sammanhållning inom
ungdomssektionen.

Juni -17

Ungdomssektionen

HT -17

Ungdomssektionen

Vi bjuder in hela familjerna för att
främja familjegemenskapen i
föreningen

Sommaren
-17

Ungdomssektionen

B

Vi arrangerar en
brännbollskväll för hela
föreningen.

Starta en dialog med styrelsen om
vårt önskemål.
Planera vilka evenemang som vi
önskar kioskförsäljningen på.
Göra en plan och budget för
försäljningen.

Juni -17

Ungdomssektionen

C

Vi ska under säsongen ha
möjlighet att sköta
kioskförsäljning vid X antal
tillfällen under större
evenemang.

Juni -17

Ungdomssektionen

Juni -17

Ungdomssektionen

D

Under säsongen vill vi
genomföra 4 barnkalas.

Planera in/boka dagar då det passar Juni -17
Ungdomssektionen
att genomföra kalas.
Marknadsföra erbjudandet bland
Augusti -17 Ungdomssektionen
medlemmarna.
Augusti -17 Ungdomssektionen
Planera innehållet på kalasen.

E

Tillsammans med ridskolan
ska vi anordna en familjedag
eller liknande.

Starta en dialog med ridskolan om
vårt önskemål.
Bilda en planeringsgrupp med
ridskolan.

F

Vi anordnar 2
övernattningsaktiviteter.

Planera in/boka dagar då det passar Augusti -17 Ungdomssektionen
att genomföra aktiviteten.
September Ungdomssektionen
Bjuda in medlemmarna.
Planera innehållet av aktiviteterna. September Ungdomssektionen

Mål:

A

Strategi/handlingsplan

Ungdomssektionen

Juni -17

Ungdomssektionen

Augusti -17 Ungdomssektionen

Support:
När ska det
vara klart

Mål:

Strategi/handlingsplan

A

Öka caféets öppettider till
minst 2 dagar i veckan.

Juni -17
Support
En plan för årets öppettider
planeras.
Juni -17
Support
Vi gör en arbetsbeskrivning hur
arbetet utförs som cafépersonal
som underlättar till att fler kan ta
uppdraget.
Vi gör förfrågningar om vilket utbud Augusti -17 Support
som våra besökare önskar.

B

Vi skapar arbetsbeskrivningar för de September Support
uppdrag som finns kring
-17
Vi ska tydligare beskriva
evenemang.
uppdragen/innehållet vad
September Support
Marknadsföra och beskriva
arbetsuppgifterna innehåller betydelsen att även insatser som att -17
vid våra evenemang för att få baka till cafét är viktiga för
fler att engagera sig.
föreningens verksamhet
Augusti -17 Support
Göra en plan hur vi når fler
familjer/föräldrar som själva inte är
aktiva på anläggningen.
Support

C

Juli -17
Skapa/följa upp informera
förhållningsregler gällande
nyckelhanteringen till café och kök.
Vi ska ha kontroll och
Föra dialog med ridskolans personal Juni -17
uppföljning på
caféverksamheten och inköp. om riktlinjerna.
2017
Vi följer upp de nya
förhållningsreglerna varje månad för
att se om ytterligare åtgärder måste
tas.
Juni -17
Vi deltar på andra sektioners Vi mailar övriga sektioner och
planeringsmöten som handlar påtalar vikten av vårt deltagande vid
planeringen av kommande
om kommande evenemang.
evenemang.

Support

D

Vem är ansvarig

Support
Support

