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Värmlands Ridsportförbund

Föredragningslista till distriktsstämman
den 26 mars 2011
1.

Stämmans öppnande

2.

Upprop och granskning av fullmakter samt fastställande av röstlängd
för mötet på grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet. Fråga om röstlängd kan
bordläggas intill dess den anses nödvändig.

3.

Fastställande av föredragningslista för mötet.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

5.

Val av ordförande för mötet.

6.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.

7.

Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal
rösträknare.

8.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår 2010
b. distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående
verksamhetsår 2010
c. distriktets revisorers berättelser för samma tid.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 2010.

10.

a. Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen
för en tid av ett år.
b. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst sex stycken
jämte suppleanter.

11.

Val av övriga ledamöter för en tid av 2 år varav halva antalet
ledamöter väljs för en tid av 1 år.
Val av suppleanter för en tid av 1 år.

12.

Anmälan av ordinarie ledamot, tillika ungdomsrepresentant
som utsetts av distriktsungdomsmötet för en tid av ett år samt
suppleant för denne.
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13.

Val av två revisorer (och personliga)suppleanter med uppgift att
granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom
distriktet för en tid av ett år.

14.

Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av
två år varav ordföranden och hälften av ledamöterna väljs vid varje
årsmöte.

15.

Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till
förbundsstämman.

16.

Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RFdistriktets årsmöte.

17.

Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som
anges i 13 § samt av distriktsstyrelsens förslag.

18.

Beslut om årsavgift för 2012.

19.

Verksamheten inför 2011.

20.

Övriga frågor.

21.

Distriktsstämman avslutas.
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VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE 2010
Distriktsstyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Sture Hermansson
Maria Dahl

Övriga ledamöter:

AnnMargrethe Andersson
Lena Helminen
Johanna Nilsson
Ingela Axelsson
Johanna Steen (ungdomsrepresentant)

Lena Austrin

Suppleanter
Anna Höjd
Jeanette Knöös
Charles Jonsson
Alexandra Pettersson (ungdomsrepresentant)
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett ordinarie årsmöte och 8 styrelsemöten.
Verksamhetsåret 2010 har varit ett ganska normalt år såväl för anställd personal som
de olika kommitté ledamöterna. Målsättningen har varit att leva upp till de mål och
syften som distriktet har för sin verksamhet. Våra moderna och centralt belägna
lokaler har varit till nytta för distriktets klubbar och vår egen verksamhet i samband
med utbildningar, konferenser och olika möten. Det är viktigt att Ridsporten finns i
samma byggnader som flera andra distriktsförbund, utbildningsorganisationen SISU
och Värmlands Idrottsförbund. Ridsporten får på detta sätt en naturlig plats i det
värmländska idrottslivet vilket visat sig positivt i olika arrangemang och inte minst
ur bidragssynpunkt. Vi har även en möjlighet att visa hur vårt ungdomsarbete
fungerar i distriktet eftersom detta av många distriktsförbund anses som en förebild.
Vi har förstått att vårt informations-/nyhetsbrev som ges ut regelbundet under året
via e-mail eller web uppskattats av våra medlemmar. Detta har inneburit att
distriktet haft en möjlighet att på ett snabbt sätt lämna information samtidigt som
våra klubbar och deras medlemmar har kunnat bidraga med skrivet
informationsmaterial och bilder. Det vore trevligt om mer bidrag kom från
klubbarna och deras aktiviteter.
Nyhetsbrevet distribueras till klubbar och deras medlemmar som anmäler sitt
intresse sig för en ”prenumeration” av månadsbrevet.
För 2010 redovisar vi ett mindre underskott i resultatet. Detta är mer av
bokföringstekniskt art eftersom vi har ”fonderat” ett visst överskott från
tävlingsverksamheten och som således blir öronmärkta pengar för denna verksamhet
under 2011.
Den gjorda investeringen för att bättre kunna svara upp mot tävlingsklubbarnas
behov av bra tidtagaranläggning vid tävlingar har visat sig vara ett bra sätt att
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samarbeta mellan distrikt och klubb. Samtliga deltagande klubbar har skött sina
åtaganden och detta initiativ som har visat sig vara lyckat och kan kanske tjäna som
förebild inför kommande investeringar som skall ske gemensamt för distriktet och
klubbarna.
Rosie Johansson, vår distriktskonsulent, har skött verksamheten på kansliet på ett
föredömligt sätt och har genom ett aktivt arbete ökad antalet kurser och
sammankomster både för klubbar och för instruktörer. Frukostmötena för
instruktörerna förtjänar att särskilt nämnas som ett lovvärt initiativ. Som vanligt bör
det nämnas att ett kansli med den verksamhet som Värmlands Ridsportförbund har
inte bara kan förlita sig på fast anställd personal. Utan de frivilliga insatser som
gjorts av olika styrelse-/och kommitté ledamöter skulle vi inte kunna ha haft den
verksamhet och service som genomförts under 2010.
Ett flertal seminarier och weekend kurser har genomförts och ULK utbildningen har
fortsatt under året.
Under året har vi haft representanter på i princip alla av Svenska Ridsportförbundets
olika kurser eller seminarier för tävlings och utbildningskommittéerna samt
grenledare, domare och banbyggare vilket innebär att vi förhoppningsvis skall ha
kompetenta personer som kan vara till nytta för våra klubbar i distriktet. Vid årets
Ridsportforum var distriktet väl representerat och våra representanter deltog aktivt i
olika arbetsgrupper och våra ungdomar stod för en av middagarna.
Höjningen av medlemsavgiften har fått fullt genomslag i verksamheten under 2010
men det finns anledning att se över avgiftsfördelningen och om det kanske finns mer
rättvisa system för att ta ut medlemsavgiften till distriktet.
Som andra distrikt har vi tyvärr noterat en ganska stor minskning av medlemmar
hos klubbarna. Fortfarande gäller att all kurs- och utbildningsverksamhet som
bedrivs av distriktet i princip skall bära sina egna kostnader och även kunna ge ett
visst täckningsbidrag till verksamheten. I undantagsfall göres dock vissa avsteg från
detta då det bedöms särskilt viktigt för distriktet att utbildningen kan genomföras.
Distriktet är väl representerat i förbundets ungdomssektion och har en ledamot i
Ridskole- och utbildningssektionen. En av våra styrelseledamöter har vidare utsetts
som Ridskolekonsulent för hela Sverige.
Det ekonomiska redovisningen för 2010 framgår av bilaga 1 till denna
verksamhetsberättelse.
I vårt distrikt har vi nu 37 ridklubbar med tillsammans nästan 5000 enskilda
medlemmar.
De olika kommittéerna har arbetat bra under året och tävlingskommittén har gjort ett
såväl sportsligt som ekonomiskt gott resultat. Besöksgruppen har på ett förtjänstfullt
sätt genomfört sina uppdrag under2010. Utbildningskommittén har som vanligt
arbetat på ett förtjänstfullt sätt och arrangerat de utbildningar som efterfrågats från
distriktet.
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Tävlingskommittén med Maria Dahl som ordförande, (Bilaga 2)lämnar en egen
verksamhetsberättelse som bifogas denna verksamhetsberättelse.
Utbildningskommittén med AnnMargrethe Andersson lämnar en egen
verksamhetsberättelse som bifogas (Bilaga 3) till denna verksamhetsberättelse
Ungdomssektionen har under året haft en fin verksamhet och deltagit i olika
arrangemang vilket är mycket glädjande.
De lämnar en särskild verksamhetsberättelse som bifogas (Bilaga 4) till denna
verksamhetsberättelse.
I distriktet har 206 ryttare avlagt grönt kort.
Revisorer
Revisorer har under året varit Anders Naeslund med personlig suppleant Maria
Axelsson .
Valberedning
Ordförande och sammankallande har varit Inger Jonsson. Övriga ledamöter har varit
John Weslien och Nina Gewert.
Ombud till externa möten
Ordföranden eller den han satt i sitt ställe.
Ridsportförbundets konferenser
Styrelsen har varit representerad antingen genom ordföranden eller den styrelsen
förordnat.
Karlstad 15 mars 2011

Sture Hermansson
Ordförande 2010

Ledamöterna:
Maria Dahl

AnnMargethe Andersson

Johanna Nilsson

Lena Austrin

Lena Helminen

Ingela Axelsson

Johanna Steen(U sekt)

