VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND
Julklapp till alla föreningar
Vi ger alla våra föreningar en kväll för utveckling och man kan välja
en av nedanstående utbildningskväll till sin förening
Basutbildning steg 2
Att arrangera tävling
Ekonomi i ridsportförening
Vår Ridklubb
BUS-enkelt

(minst 15 deltagare)
(minst 8 deltagare)
(halva styrelsen)
(20 deltagare)
(för US, tillsammans med minst två grannföreningar)

Ny tjänst från 2018

Bokföring, lönehantering och hemsida
Vi har fått till oss att det blir allt svårare
att hitta ideella kassörer varför vi nu
erbjuder bokföringsuppdrag samt
lönehantering genom distriktet. Vi kan
även hjälpa till med er hemsida. Vill du
veta mer så hör av dig till oss så berättar vi
hur det fungerar.

Bokslutsdag på Vara Fhs

Söndag 7:e januari ordnar vi en heldag för
dig som är kassör och vill ha hjälp med
bokslutet. Detta är helt nytt koncept och
vi måste bli minst 20 deltagare för att det
skall bli av, vilket vi tror att vi blir 😊

Basutbildning fysisk träff
Söndag 21:a januari på Vara Folkhögskola.
Vi planerar för ytterligare 2-3 Individuella
kurser under kommande år för att möte
det behov som uppstår i och med att
kursen blir obligatorisk från 2018.
Obligatoriet gäller för utbildare i Grönt
kort, C-tränarutbildningen, funktionärsutbildningar och Ridledarutbildningen.
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Ordförandeträff på Vara Fhs
Söndag 21:a januari har vi träff för
ordförande + 1. En dag för aktuella frågor,
möjligheten till stöd inom Leader-projek
och stöd från Länsstyrelsen, samt gott om
tid för erfarenhetsutbyte

Grönt-kortledarutbildning

Torsdag 28:e dec, Mellerud, alternativt
Söndag 18:e februari, Skara.
Nyhet: nu kan även Ungdomsledare och
Ridledare bli Grönt-kort-utbildare. OBS:
basutbildning obligatorisk (nytt från 2017)

Ridledarkurs 2018

Kursen är från och med 2018 uppdelad på
två tillfällen. Steg 1 hålls på Strömsholm
29/3 - 2/4. Steg 2 hålls på Grevagården 296 – 13/7. Kursen har 12 platser. Ridprovet
hålls 27:e januari i Gråbo.

Distriktsårsmöte 2018

Årsmöte hålls den 18:e mars, på Grand
hotell i Alingsås. Information från
valberedningen finns med i detta utskick.
Förslag till ärende att behandlas (motion)
vid årsmötet skall vara kansliet tillhanda
senast 1:a februari.
Varje förening kan delta med två ombud.
hemsida: www.ridsport.se/vastergotland
e-post: info@vg.ridsport.se

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND
15:e januari 2018 sista dag att uppdatera föreningsrapporten i IdrottOnline
Senast 15:e januari varje år skall alla föreningar lägga in sin medlemsstatistik i ”IdrottOnline”
Många missar detta så vill gärna puffa för detta lite extra så att ni slipper påminnelser från
Svenska Ridsportförbundet. Många tror att det skall väl räcka att vi registrerar våra
medlemmar i medlemsregistret, men systemet hämtar inte uppgifter på det sättet. Här får
man själv räkna ihop hur många medlemmar man har i de olika ålderskategorierna uppdelat
på kvinnor och män och sedan manuellt skriva in det i rapporten.

Jul och Nyårsstängt: Kansliet har stängt från 21:a dec kl 12.00 för jul- och nyår samt
trettondagen och öppnar igen måndag 8:e januari kl 09.00

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt år
Mariana Fransén, Sofia Johansson och Sofia Ohlin
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