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 Ansvarsområden  

 

Styrelsen 

Fastställer föreningens mål och vision samt strategi för att uppnå dessa 

Upprättar och beslutar föreningen förvaltningsplan 

Upprättar och beslutar föreningens utvecklingsplan 

Upprättar och beslutar föreningens utbildningsplan 

Verkar på uppdrag av föreningens medlemmar 

Fastställer budget 

Personalansvar 

 

 

Ordförande 

Kalla till, upprätta dagordning för och leda styrelsemöten 

Arbetsledning av anställd personal 

Ha samlad överblick över förvaltningen av hästar, anläggning och verksamhet 

Uppföljning och stöttning av ansvarsområden 

Driva utvecklingsprojekt 

Representera föreningen i externa möten (Kommunen, Vägföreningen, Ridsportförbundet) 

Administrerar och arkiverar uppstallningsavtal, anställningsavtal 

Samordna bidragsansökningar 

Administrera Idrott Online 

 

 

Vice ordförande 

Ersätta ordförande vid frånvaro 
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Kassör 

Sköter löpande bokföring 

Verkställer utbetalningar 

Ser till att fordringar kommer in (teminsavgifter, hyror, medlemsavgifter osv) 

Deklarerar, lämnar kontrolluppgifter och ser till att skatter och avgifter betalas 

Presentera utkast till budget  

Budgetuppföljning 

Tar fram förslag till prislista 

För medlemsregister 

Försäkringar byggnader och inventarier 

Inventarierapporter 

Löpande rapportering till styrelsen om föreningens ekonomi 

Presenterar årets resultat på årsmötet 

Lotteritillstånd 

 

Sekreterare 

Skriva protokoll 

Distribuera protokoll 

Kalla till och förbereda dagordning för årsmöte 

Skriver årlig verksamhetsberättelse 

 

Anläggningsansvar 

Hålla uppsikt över samtliga anläggningar 

Ta emot felanmälningar och sammanställa dessa 

Se till att enklare underhåll och rep blir utförda 

Vidarebefordra uppdrag om större reparationer bygg- och anläggningsprojekt till styrelsen 

Service av ventilationsanläggning 
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Snöskottning  

Manegevård och underhåll av ridbanans underlag 

Sommar och vinterhagar  

Vägen 

Tömning av gödselplattan 

Städning av klubbhuset 

Organisera städdagar 

Inventering och organisation anläggningsinventarier (verktyg och redskap) 

Inköp förbrukningsmaterial (spån, städutrustning, toapapper) 

Bidragsansökningar för bygg och anläggningsprojekt 

Bidragsansökningar för inventarier 

Beslutar om nödvändiga inköp till anläggningen under 2000 kr 

Brandskydd (larmlista, tillsyn, skyddsutrustning) 

Första förband 

Soptunnan och Återvinningen 

 

Hästansvar 

Förvalta dokumentation om hästarna (pass, vaccinationsbevis, mätintyg osv) 

Hästförsäkringar 

Skoning och hovvård 

Återkommande veterinärbesök (årlig tandkontroll + vaccinering) 

Akuta veterinärbesök 

Inpassning och underhåll av utrustning (sadlar, huvudlag, täcken osv) 

Hullbedömning + Foderstater 

Inköp av foder 

Maskkontroll, betesinvänjning 

Utbildning och motionering av hästar 
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Organisera schema för stalljourer 

Upprätthålla rutiner för stalltjänst samt hålla dem uppdaterade och tillgängliga i stallet 

Bidragsansökningar för inköp av hästar och hästutrustning 

Hagfördelning 

Boxfördelning 

Introduktion av nya hyresgäster 

Kattskötsel 

Beslutar om nödvändiga inköp till hästarna under 2000 kr 

 

 

 

Verksamhetsansvarig 

Ta in anmälningar till ridskoleverksamheten 

Information till ridelever vid terminsstart 

Rekrytering av ridledare 

Kalla till och genomföra ridledarmöten  

Grönt kort kurs, Studiecirklar, Kurser, Drop in ridning, Uteritter, Uthyrning av hästar, Hopp och 

Dressyrträningar, Ponnyridning, Anordna träningar för externa instruktörer, Lovaktiviteter, 

handikappridning m.m. 

Bidragsansökningar för utbildningsverksamhet 

Redovisa LOK stöd och andra verksamhetsstöd 

Beslutar om nödvändiga inköp till verksamheten under 2000 kr 

 

Arrangemang och övriga aktiviteter 

Anordnar arrangemang (kulturkraft, majbrasa, jaktträff osv) 

Anordna trivselaktiviteter 

Lotterier 

Ullmax 
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Produktförsäljning (toapapper plastpåsar osv) 

Fikaförsäljning 

 

Ridledare 

Planerar och genomför ridlektioner 

Tar emot sjukanmälningar från ridelever och ordnar vikarie vid egen frånvaro 

Deltar på ridledarmöten 

Ansvarar för kvällsstalltjänst 

 

 

Marknadsföring och kommunikation 

Uppdatera hemsidan 

E-post 

Vanliga postlådan 

Instagram 

Facebook 

Uppdatera blogg 

Messengergrupp för medlemmar, privathästar, intruktörer, styrelsen mm 

 

Ungdomssektionen 

Anordna aktiviteter för barn och ungdomar 

 

Privathästägarrepresentant 

Kallar till privathästägarmöte 

Framför åsikter från privathästägare på styrelsemöten 
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Tävlingsgruppen 

Planera och anordna tävlingar 

Ställa ut licenser 

 

Personal 

Morgonutfodring 

Häst och stallskötsel 

 

 

 

 


