Verksamhetsplan 2020 för
Bälinge ryttarförening

Välkommen till Bälinge ryttarförenings verksamhetsplan för 2020!
Inledning
Nytt år, nya utmaningar! 2019 har gått i rask takt. Under året har vi dels försökt förvalta den
verksamhet som varit men även försökt tillsätta en del nytänk. Detta är något som även fortsatt
kommer prägla verksamheten under 2020. Under detta år kommer vi framförallt arbeta med de
mål och aktiviteter som framgår längre fram i denna verksamhetsplan. Dessa ska vara vägledande
i den dagliga verksamheten och även visa sig i våra handlingar och beslut. Verksamheten
behöver anpassas efter en ny anläggning höstterminen 2020.

Under 2020 kommer stort fokus vara på att
− få en anläggning som ger förutsättningar för en fungerande verksamhet,
− fortsatt främja delaktighet och engagemang för medlemmarna,
− fortsatt förbättra ridskolan som arbetsplats,
− fortsatt stärka varumärket Bälinge ryttarförening,
Många av er har säkert undrat över hur det går med nytt avtal för anläggningen efter juni 2020. I
slutet av november fick styrelsen beskedet om att hyresvärden för anläggningen på Bemersberg
har valt att hyra ut anläggningen till en ny part från och med den 1 juli 2020. Det betyder att
föreningen är i behov av en ny anläggning från och med den 1 juli 2020. Målet är att vår
verksamhet ska vara tillgänglig för alla och det finns ett intresse att utveckla och förnya
verksamheten. Dock är anläggningen den begränsande faktorn för många nya satsningar.
Föreningen ska fortsätta dialogen med Uppsala kommun och andra aktörer för att förbättra och
utveckla föreningens anläggning och verksamhet.
Målet är att alla medlemmar ska vara delaktiga i ridklubbens verksamhet och därmed kunna
påverka. De ska få insikt i vad föreningen gör och därmed ha möjlighet att bidra till
verksamhetens utveckling efter förmåga, intresse och kompetens. Det finns ett stort intresse bland
medlemmarna att arbeta ideellt. Styrelsen vill fortsätta att öppna upp förutsättningarna för att fler
medlemmar ska vara delaktiga i verksamheten och dess utveckling. Syns vi så finns vi! Styrelsen
har tidigare uppmärksammat önskemål från medlemmarna om förbättrad information om
föreningens verksamhet. Under 2019 har vi arbetat aktivt med att förbättra informationsflödet
i sociala medier och kontinuerligt publicera information på hemsidan. Det är något som
kommer implementeras ytterligare under 2020, vilket också kommer vara extra viktigt
avseende anläggningsfrågan.
Bälinge ryttarförening är även arbetsgivare som i första hand bör se till att befintlig personal är
nöjd och står för det budskap som arbetsgivaren vill förmedla. Det är viktigt att behålla och
utveckla befintliga medarbetare och att medarbetarna känner meningsfullhet och
sammanhang. Fortsatt behöver vi fundera över vilket behov av ledarskap som finns och vad
det ska omfatta.
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Verksamhetsplanen behöver utvecklas för att bli ett levande dokument som
är känt av alla medlemmar i föreningen. En nyhet för 2020 är att föreningens verksamhetsplan ska
antas av årsmötet. På så sätt hoppas styrelsen att verksamhetsplanen ska bli mer känd hos
medlemmarna och även bjuda in till delaktighet och engagemang.
Vision

Föreningens vision är Den lilla ridskolan med det stora hjärtat.
Verksamhetsidé
Bälinge ryttarförening är en förening för alla genom hela livet. I familjär och välkomnande miljö
med god kamratskap erbjuder föreningen en levande verksamhet för alla med intresse för hästar
och ridning.
Värdegrund

Mål och aktiviteter 2020
Verksamhetsplanen utgår från verksamhetsområden som är långsiktiga för föreningens arbete.
Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2020. Uppföljning av
verksamhetsplanen sker som en del i verksamhetsberättelsen för 2020.
Verksamhetsområde

Mål

Aktivitet

Verksamhet

Vi ska stärka varumärket
Bälinge ryttarförening och
verka för att vår
verksamhet ska bli väl
känd både inom och
utanför ridskolan

Genomföra en
medlemsundersökning.
Genomföra medlemsdialog.
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Ge ut informationsbrev regelbundet.
Utforma en informationsbroschyr
om vår verksamhet.
Vi ska matcha kundernas
och omgivningens
förväntningar och krav
och utveckla
utbildningsutbudet i
enlighet med det.

Utforma tävlingstillfällen för
samtliga elever, t.ex. genom
klubbhoppning och klubbdressyr.
Tillhandahålla träningstillfällen av
god kvalité för våra privatryttare.
Vi ska fortsätta anpassa
verksamheten efter framtagna
utbildningsnivåer.
Göra ett omtag avseende
gruppföräldrar.
Medverka aktivt i kommunens
satsning på fritidsledare.
Genomföra pay and jumps/pay and
dressage.
Genomföra temaridning.
Anordna uteritter.
Anordna käpphästhoppning.
Genomföra en satsning på
ungdomar med psykisk ohälsa.

Hästarna

Verka för ridskolehästen i
fokus.

Se över utbildningsnivån för våra
hästar och tillridning/utbildning där
behov föreligger.
Utvärdera hur våra hästar används
och fungerar i verksamheten.

Medarbetare och
arbetsmiljö

Vi ska se över och
förbättra vårt strategiska
arbetsmiljöarbete.

Uppdatera och komplettera
styrdokument inom
arbetsmiljöområdet.

Vi ska ha kompetenta
medarbetare.

Inventera utbildningsbehovet samt
ta fram individuella
utbildningsplaner för medarbetarna.
Gemensamma aktiviteter mellan
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styrelse och personal
Ridskolans operativa
verksamhet ska skötas av
dess personal.

Genomföra ett projekt avseende
finansiering av ridskolechef.

Anläggning

Vi ska ha en långsiktig
lösning för anläggning för
verksamheten från och
med den 1 juli 2020.

Undersöka möjliga placeringar för
anläggning i närområdet och teckna
avtal med ny hyresvärd.

Ekonomi

Vi ska ha god
ekonomistyrning.

Ta fram attestregler.

Styrelse

Uppföljning av resultat mot budget
varje kvartal.

Vi ska samverka med
kommun, skola,
föreningar och andra
aktörer i vår närhet.

Vi ska påbörja dialog med
idrottsföreningar i närområdet.

Vi ska säkerställa
långsiktighet i
styrelsearbetet.

Ta fram en långsiktig strategi för en
framgångsrik ridskola.

Vi ska ha en fungerande
ungdomssektion.

Stödja ungdomssektionen i deras
arbete.

Upprätta en arbetsordning för
styrelsens arbete.
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