Vi kan kalla verksamhetsåret 2012 för ett speciellt år
eftersom vi då genomförde ett flertal arrangemang och
aktiviteter med anledning av Svenska Ridsportförbundets
100 års jubileum. Det verksamhetsår som vi nu har lagt
bakom oss har dock inte varit utan olika aktiviteter både
på regional och nationell nivå.
Styrelsen har under 2013 genomfört ett årsmöte och 9
protokollförda styrelsemöten.
Rosie Johansson har på ett mycket förtjänstfullt sätt skött
verksamheten på vårt kansli beläget i Idrottens Hus i
Karlstad. För att kunna motsvara våra föreningars behov
av service och hjälp med ridsportrelaterade frågor
beslutade även styrelsen under året att höja hennes
tjänstgöringsgrad med 5 % vilket innebär att hon nu
arbetar 65 % av en heltidstjänst. För att dels kunna klara
önskemålen från våra föreningar och dels ökade krav från
Svenska Ridsportförbundet har arbetet inte kunnat
genomföras utan den stora ideella arbetsinsats som lagts
ned under året från såväl styrelseledamöter,
ungdomssektionens ledamöter samt olika kommitté
ledamöter. En metod som även har visat sig värdefull är
att antingen Rosie Johansson eller någon styrelseledamot
besöker en förening som har problem, önskar diskutera en
projektansökan eller andra utvecklingsfrågor.

VRF deltog på Volkswagen Tour under 2013. Här föreläsare Frida
Söderström, distansryttare tillsammans med vinnarna av
Volkswagenschabrak Camilla Nelander, Annelie Ehrndal och Jeanette Nilsson
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Ingela Axelsson får pris som Årets Eldsjäl på Svenska Ridsportförbundets gala.

Kunskaperna om att söka projekt har visat sig inte minst
viktiga med hänsyn till den möjlighet till extra finansiering
för våra klubbar som finns genom Idrottslyftet.
Kunskaperna om Idrottens datasystem ”Idrott Online” blir
mer och mer viktigt för våra föreningar när nu även LOKstödet skall rapporteras i detta system.
Linnea Holmgren stod för en av de stora framgångarna
genom sitt SM guld i ponnydressyr med sin ponny Indiana
Joe.

Elisabet Annersand, SISU och Sture Hermansson var ledare för
Opinionskvällen - Positiv kommunpåverkan.

Det pågående projektet som drivs av Svenska
Ridsportförbundet ”Kommunerna och Föreningarna”
levererade under 2013 ett omfattande material som
skall vara till hjälp för våra föreningar i deras kontakter
med politiker och kommunala tjänstemän. Under hösten
anordna även Värmlands Ridsportförbund en
inspirationskväll i detta ämne. Kvällen besöktes av
ungefär hälften av våra föreningar och var mycket
omtyckt. De lathundar och manualer som tagits fram i
projektet har även visat sig vara av stort intresse för
några kommuners Kultur- och Fritidsnämnder.

Under året genomfördes även Svenska
Ridsportförbundets förbundsstämma i Uppsala och
bland annat kan man konstatera att frågan om
förändring av vår distriktsindelning har lagts i
”malpåse”. Flera frågor av ekonomisk betydelse som
kommer att påverka våra föreningars ekonomi
behandlades också där bland annat avgiften till
förbundet kommer att höjas succesivt samt att det av
klubbarna önskade förstärkta försäkringsskyddet
kommer att belasta föreningarna under 2014-2015.

Grupparbete under Opinionskvällen

Förändringarna om hur besöksverksamheten av våra
ridskolor skall ske och kraven för ”kvalitetsskyltarna” har
också varit ett stort diskussionsämne under 2013 och har
slutligen funnit sina former och får full genomslagskraft först
under 2014. Detta kommer med största sannolikhet också att
medföra ökade kostnader för de föreningar som driver
ridskola.
Idrottslyftet finansierade under 2013 ett projekt riktat för
verksamhet för personer med funktionsnedsättning på
ridskolorna. Ledarutbildningen Funktionsnedsatt och
delaktighet steg 1 kunde därför erbjudas kostnadsfritt både
till våra verksamma ridlärare och till DUS.

Emelie Nordgren och Blaid Rosett vinnare av Metsostilen 2013

Vi har haft förmånen att få fortsatt stöd från sponsorer
och kunnat genomföra Thule Cup med Nordmarkens
motor som sponsor och Metsostilen som Metso och
Hööks har sponsrat. Ett stort tack till våra sponsorer!
Under året har Värmland haft fina tävlingsframgångar
inom del olika grenarna.
Catarina Hjärpe och Cerina E var vinnare av Thule Cup 2013

Den ekonomiska redovisningen med resultat- och
balansräkning för 2013 framgår av bilaga till denna
årsberättelse. Det mindre underskott (-25 715kr) som
uppkommit under året kan balanseras genom de medel
som distriktet har i sitt kapital. Med hänsyn till de
investeringar som distriktet gjort de senaste åren i
tidtagaranläggning, displayer, dressyrstaket och inköp av
släpkärra finns det därför inför kommande år anledning att
ha en något mer återhållsam verksamhet inom vissa
områden. Samtidigt har vi noterat att kostnaderna för att
deltaga i mer eller mindre obligatoriska kurser/utbildningar
i Svenska Ridsportförbundets regi ökat avsevärt under
2013. Avgående styrelsen har därför på förslag att
medlemsavgiften inför verksamhetsåren 2015 -2017 bör
höjas. Någon avgiftshöjning har ej skett de senaste åren
vilket givetvis bör noteras.
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