
Mål och Verksamhetsplan 2023

Inför 2023 är det övergripande målet att varje verksamhetsområde ska ha sin egen
målbild och handlingsplan som ska överensstämma med vår värdegrund och vår
verksamhetsidé.

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att vara strategisk och tänka framåt och se till att
organisationen fungerar ordentligt och att föreningen förvaltas på ett bra sätt.

Målsättning för 2023 är att arbeta med att engagera, informera och få medlemmarna
delaktiga i ridklubbens verksamhet.Ge ridskoleverksamheten och
kommitteér/sektioner förutsättningar för ett bra arbete och skapa balans i ekonomin.

Att genomföra en “Utvecklingsresa” tillsammans med personal och SISU där vi
blickar framåt för att utveckla ridskoleverksamheten och föreningen.
Se över organisationen och anpassa den efter verksamhetens behov.

Ekonomi

Målsättningen är att skapa balans i ekonomin.
Målsättningen bör vara en kassalikviditet på 100% med ett positivt resultat samt
möjlighet till att skapa en underhållsfond.

Genom engagemang och projekt skapa möjlighet till ökade intäkter.

Ridskoleverksamheten

Erbjuder rid- och hästutbildning för elever på de flesta nivåer. Utbildningen håller en
hög kvalitet och man lär sig god hästhållning och hästhantering, genom att följa de
rutiner som finns på anläggningen.

Fortsätta bedriva verksamheten i god anda och med hög kvalité och lönsamhet.
Informera nya medlemmar om föreningens verksamhet, skapa aktiviteter och kurser
som attraherar medlemmarna att delta i och fortsätta utveckla ridskolan till
Framtidens ridskola enl Svenska Ridsportförbundets målsättning.



Anläggning

Målsättningen är att anläggningen alltid ska vara i gott besöks skick och väl
fungerande för verksamheten.

Genom ideellt arbete genomföra de reparationer och åtgärder som
Anläggningskommittén lagt fram som mest akuta.
Tre projekt ska genomföras under året med i första hand ideella krafter.

Cafeteria

Cafeterian ska vara en naturlig mötesplats som är välkomnande och där det
serveras näringsriktiga produkter.

En mer hälsosam meny, mindre godis och sötsaker, är målsättningen.
Cafeterian ska marknadsföras bättre och nyttjas mer för olika aktiviteter.

Tävling

Arrangera attraktiva tävlingar och träningar för i första hand våra egna ryttare på den
nivå de befinner sig. Tävlingar och träningar ska genomföras på ett säkert sätt och
med god kvalitet och ekonomiskt överskott.

En dressyrkommitté har bildats som förhoppningsvis skapar engagemang inom
föreningen. Målsättningen är att även andra aktiviteter kan arrangeras såsom t e x
Pay and Jump, Öppen bana eller liknande.

Marknad och kommunikation

Vi bör genom vårt varumärke synas i många sammanhang och kanaler för att
attrahera kommunen, nya medlemmar och samarbetspartners. Våra sponsorer är
oerhört viktiga för vår verksamhet.

Marknadskommittén bör stärkas med ytterligare medlemmar och vi bör kommunicera
ut och se över våra sponsorkontrakt.
Hemsidan ska innehålla all information som medlemmarna behöver så att man alltid
kan hänvisa till hemsidan och där hitta vad man söker.

Kusen

Vår ungdomssektion är otroligt viktig för att få barn och ungdomar att känna sig
trygga, finna gemenskap och vara delaktiga i föreningslivet.



Kusen har egen styrelse, verksamhetsplan och ekonomi, men ska få stöttning av
övriga delar av föreningen och känna sig delaktiga i verksamheten.

Kusen ska stöttas av en vuxen då de 2023 har en yngre styrelse än tidigare.
Genom en form av mentorskap ska personen delta i  Kusens styrelsearbete och vara
en stöd där det behövs.
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