Verksamhetsenkät 2017
Enkäten öppen i 4 veckor
Mailutskick till medlemmar, före detta medlemmar, kursdeltagare,
ridlägerdeltagare
137 svar, varav 112 fullständiga. Alla svar anonyma.
15% av de som svarat är under 15 år, 20% är 16-30 år, och 62% av de som
svarat är över 30 år

60% är medlemmar i RNR, 40% är inte medlemmar (dvs kan vara tidigare
medlemmar, ridskoledeltagare, kursdeltagare)

Varför är jag med i en ridklubb och rider på ridskola?
• Jag vill rida och hålla på med hästar - men vill inte/kan inte ha egen häst

• Jag vill lära mig så mycket jag kan om ridning och hästhållning, för min dröm är
att ha en egen häst i framtiden, jag “går en utbildning”
• Jag vill vara med och skapa en mötesplats för häst - tävlingar, kurser, träningar

• Jag tycker om att tillhöra en förening, jag tycker om att göra saker tillsammans
• Jag tycker att det är en bra fritidssysselsättning, och vill ha en bra plats där jag
kan vara på min fritid
• Jag tycker att mitt barn ska vara i ett bra sammanhang

Vad innebär det att det är en ideell förening?
• Vi som medlemmar bestämmer vad vi ska göra i vår förening
• Medlemmarna utser styrelsen
• Styrelsen driver strategin och ekonomin
• Ridskolechef och personal ser till att det utbud som medlemmarna vill ha
erbjuds inom de ramar som finns (ekonomi, anläggning, hästar...)

• Vi som medlemmar som äger hästarna och är arbetsgivare till personalen
• Vi har inget vinstsyfte, vi ska balansera finansieringen av den verksamhet
vi vill bedriva tillsammans

Ekonomi
Pengar in
• Medlemsavgifter
• Ridavgifter
• Kurs-, tävlings- och aktivitetsavgifter
• Ridläger
• Kommunstöd, LOK-stöd

• Stipendier, bidragsansökningar
(projektansökningar)
• Sponsring (privat och företag)

Pengar ut
• Hästkostnader (inköp av hästar, foder, strö,
sadlar, utrustning, veterinär, hovslagare,
försäkringar...)
• Löner och försäkringar (stallpersonal,
instruktörer, administration)
• Anläggning (snöröjning, ridhusunderlag,
belysning, traktor, snickeri, målning,
klubbstugan...)
• Förbunds- och organisationsavgifter (Ridsportförbundet, Ridlägerorg., Ridskoleorg., Almega)
• El, vatten, dator, telefon, hemsida
• Stallutrustning (grepar, skottkärror, lysrör,
hinkar, vattenkoppar...)
• .............

Hur kan jag påverka innehåll, kostnader och vad vi gör i
föreningen?
• Kom på medlemsträffar
• Skriv motioner (förslag) till årsmötet (och kom på årsmötet!)
• Var med i styrelsen
• Var med i projekt
• Var med i Ungdomssektionen

• Var med som funktionär vid tävlingar och aktiviteter
• Var med på städdagar, fixardagar

MEN - viktigt att man är med efter eget intresse och förmåga!
Några vill vara med aktivt, andra är nöjda med att komma och rida nyckeln är dock att det för alla är en ideell förening där medlemmarna
påverkar både innehåll och kostnad!

Enkätresultat, några frågor i urval

Fyra huvudområden i fokus

Anläggningens
skick och skötsel

Hästarnas
utbildning och
välmående

Ridlärare och
stallpersonal proffsiga och
pedagogiska

Säkerheten

Vad vill du se mer av i utbudet?
(möjligt att välja flera alternativ)
Ridgrupper med färre antal elever
Öppna träningar/lektioner (drop-in)
Gästtränare
Uteritt
Hoppning
Dressyr
Tävlingar
WE
Teori och avsuttna aktiviteter
Körning
Fälttävlan
Ridgrupper på dagtid
Voltige
Aktiviteter för funktionsnedsatta

42%
39%
29%
27%
25%
25%
19%
18%
16%
14%
14%
8%
5%
4%

En kommentar från enkäten - nedan stämmer nog in på många,
men i en ideell förening bygger det på att man gör tillsammans
och att kostnder styrs av medlemsinsatsen - hur gör vi detta på
bästa sätt?

• Vi föräldrar är pressade under olika sorters krav på föreningars
olika behov av hjälp. Om kraven blir för stora på föräldrarna
finns risk att aktiviteterna väljs bort i förmån för andra mer
kravlösa aktiviteter.

Igenridning
Kommentarer i enkät om igenridning
• Vad betyder det att vi i vår klubb har möjlighet till igenridning?
• I stället för att ha en abonnemangsgrupp, har vi en gång i veckan en grupp för
igenridning för elever som avbokat sitt ridtillfälle
• ingen intäkt för ridningen den timmen
• kostnad för en instruktör
• kostnad för administration av avbokning och igenridning
• = kostnad cirka 5 000 kronor per månad (vilket alltså läggs i ridpriset för alla)
• Alternativ man kan fundera på - hur vill vi att det ska vara
• “fri igenridning” - anställa mer personal för administration och genomförande,
avsätta mer tid istället för abonnemangsridning = ridpriserna går upp
• elektronisk anslagstavla för att byta och sälja lektioner, sköts av eleverna själva
• ingen igenridning alls - vem går på “igen-hockey”, “igen-jympa” och “igen-dans”?

Uppsägningstid
Kommentarer i enkät att 3 månader är för lång tid
• Vi erbjuder att man betalar per månad (vilket var det man helst vill enligt enkäten)
• Många andra ridskolor har betalning per termin, samt också uppsägningstid per termin
• Varför 3 månader uppsägningstid
• Föreningen äger cirka 20 hästar och har cirka 5 årsarbetare anställda
• Med 3 månaders framförhållning har vi en rimlig möjlighet att till exempel minska antalet hästar
eller minska arbetstid eller antal personal om antalet ridande plötsligt skulle minska
• Med kortare uppsägningstid finns risk att ridpriserna plötsligt skulle behöva höjas för att klara
kostnaderna med färre antal ridande
• Ridskolan skulle leva med en risk att gå i konkurs om inte någon framförhållning på intäkter och
kostnader finns (vi är ju inte vinstdrivande, utan driver en +/-0-verksamhet, och har inga direkta
reserver)
• Alternativ man kan fundera på - hur vill vi att det ska vara
• högre ridpriser för att bygga en ekonomisk buffert, för att kunna erbjuda kortare uppsägningstid
• behålla 3 månaders uppsägningstid

Betalningsalternativ
Kommentarer i enkät att det är besvärligt att betala
Abonnemangsridning
Faktura
Autogiro (kommer
under våren)

Aktiviteter, kurser
Payson (kort,
banköverföring)

Tävlingar
Tävlingsdatabasen

Autogiro, Payson och Tävlingsdatabasen minskar vår administration kring betalningar
genom att du själv sköter ”administrationen”
= vi kan hålla kostnader nere
genom att inte behöva ha anställd personal för fakturering och anmälningar

