Några anteckningar från informationsträff SIF/SvRF söndag den 13 mars 2011

Sammanställt av Karin Magnusson, ordf Idunn

SvRF består idag av:
ca 185.000 medlemmar (SIF ca 7.000 medl)
850 föreningar (SIF drygt 50 föreningar)
150.000 ridskoleryttare
10.000 hästar o ponnier på ridskolor
28.000 ryttare som har löst tävlingslicens
64.000 hästar o ponnier finns i tävlingsdatabasen (SIF vet inte hur många hästar som
tävlas)
Fick inte detta med bidrag helt klart för mig. Tycker att en del verkar motsägelsefullt.
Antal aktiva i varje lokalförening avgör bidragens storlek från SvRF till landslagen.
Bidrag till landslag utgår i förhållande till storleken på laget, men det finns ett minimibelopp som varje lag erhåller. Varje landslag ska skapa avtal med egna sponsorer.
Bidrag till lokalföreningarna/klubbarna talades det inte om alls, så det kanske inte
existerar?
Grenkommittén ”Islandshäst” ska ha samma ansvar som dagens tävlingssektion inom
SIF.
Ordförande i grenkommittén väljs inte av medlemmarna utan tillsätts av
Tävlingssektionen inom SvRF och tillsätts på 4 år och kan sitta max 8 år.
Grenkommittén föreslår kandidater till ordförandeposten.
Ordförande sätter själv samman medlemmarna i grenkommittén.
Ryttarlicenser går att lösa direkt via SvRF:s hemsida. Licensen gäller per kalenderår.
Internationell licens kostar 4.000 kr eller 800 kr per meeting
Senior-licens kostar 900 kr
Junior-licens kostar 600 kr
Barn-licens kostar 300 kr
Endagslicens kostar 180 kr
ALLA som löser tävlingslicens måste ha Grönt Kort. Kostar ca 200 kr i materialkostnad
m.m., tillkommer arvode till lärare m.m.
Hästlicens för häst/ponny kostar 200 kr/kalenderår, måste lösas för att få tävla
Funktionärslegitimation för domare kostar ca 600 kr/kalenderår. I avgiften ingår årlig
repetetionskurs o senaste TR (FIPO kommer att ingå där om vi blir medlemmar i SvRF).

Resa, mat o boende betalas av deltagarna. Legitimationen är obligatorisk för att få
döma.
Oproportionerliga ekipage; diskussioner pågår inom SvRF, Jordbruksverket och SIF.
Tävlingsarrangör kan välja vilka uppstallningsplatser som ska gälla vid resp tävling. Enl
Jordbruksverket måste hagar vara så stora att hästen kan röra sig i samtliga gångarter
i hagen.
Uppstallningsplatser ska bevakas dygnet runt av ansvarig tävlingsfunktionär.
Förening som arrangerar tävlingar måste vara ansluten till både SIF och SvRF.
Avgifter till SvRF utgör idag 92 kr/medlem oavsett om man är senior, junior eller barn.
Enligt SIF:s ordf ska nuvarande avgift till SIF minskas med den avgift som betalas till
SvRF.
SISU är tillgängligt för alla lokalföreningar redan idag och kräver ingen anslutning till
SvRF.
Eftermiddagen avslutades med gruppdiskussioner som inte hann redovisas pga tidsbrist.
Därför kommer SIF:s styrelse att redovisa de skriftliga dokumentationerna från varje
grupp. Ämnen på gruppdiskussionerna:
Fördelar, Hot, Vinn-Vinn och Övrigt.
Handlingsplan :
Årsmöte 2 april 2011; Beslut tas om SIF:s styrelse ska jobba vidare med att ta fram
ett förslag på ett 5-årigt avtal med SvRF.
Om styrelsen får mandat att jobba vidare kommer ett förslag till avtal att presenteras
på ordförandekonferensen i oktober 2011.
Därefter ges tid för information från ordf.konferensen till medlemmarna innan ett
extra årsmöte hålls där beslut ska tas om vi ska gå med eller ej.

