Verksamhetsåret 2014 har förflutit enligt de planer som
redovisades vid årsstämman. De justeringar som beslöts
på årsstämman beträffande föreningarnas årsavgifter till
Värmlands Ridsportförbund kommer på sikt att få
genomslag men även ge föreningarna större
planeringsutrymme av sin egen ekonomi.
Styrelsen har under 2014 genomfört ett årsmöte och 9
protokollförda styrelsemöten.
Rosie Johansson har, inom ramen för sina 65 % av en
heltidstjänst, på ett mycket förtjänstfullt sätt skött
verksamheten på vårt kansli beläget i Idrottens Hus i
Karlstad. Hon har haft god hjälp av olika styrelseledamöter
som på ett förtjänstfullt sätt hjälpt till att driva
verksamheten framåt. Vår så kallade ”Galakommitté”
lyckades tyvärr inte genomföra den planerade
Ridsportgalan i höstas eftersom det visade sig att det var
alltför litet intresse från vara medlemmar att deltaga i
detta evenemang. De som nomineras för olika bedrifter
kommer nu istället utses vid vår förbundsstämma i mars
2015. Våra olika utbildningar har i de flesta fall kunnat
genomföras med tillräckligt antal deltagare och även
andra aktiviteter har varit uppskattade. Den nya formen
för ”stallbesök” hos föreningarna som fastslogs vid
årsstämman 2014 har visat sig fungera mycket bra under
detta verksamhetsår.
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Värmlands Ridsportförbunds Idrottslyftsprojekt ”Värmlands laganda” avslutades med en fullsatt föreläsning, ”Ladda mentalt”, med Nina Stark Fox.

Kunskaperna om att söka projekt inom till exempel Idrottslyftet har visat sig inte minst viktiga med hänsyn till den
möjlighet till extra finansiering som ges. Det är även viktigt att föreningarna får kunskap om andra projektmedel som
kan sökas. Lika viktig är kunskapen om Idrottens datasystem ”Idrott Online” så att varje förening på ett enkelt och
säkert sätt kan ta del av LOK stödet eftersom detta skall rapporteras i detta system samt även hämta hem värdefull
information.

Under hösten 2014 fick vi besked om att Svenska Ridsportförbundets årsstämma 2015 skall förläggas till Karlstad den
23 maj. En särskild arbetsgrupp för att svara för detta arrangemang bildades under hösten och ledningen för Förbundet
har också besökt oss för att diskutera program och upplägg för förbundsstämman. Ett resultat av den förra
förbundsstämman är, som tidigare redovisats, att idén om större distrikt lagts i malpåse. Istället har det nu bildats
samverkansregioner där Värmland tillsammans med Örebro, Västergötland samt Göteborg utgör en samverkansregion.
Ett första telefonmöte har avhållits där olika idéer på verksamheter som kan samordnas har diskuterats. Detta kommer
att utkristalliseras närmare under 2015.

Våra stadgar på såväl förenings som distrikts nivå har
varit ganska ålderstigna och behov av modernisering.
Förbundet startade en arbetsgrupp för att lösa denna
fråga sommaren 2014 där Värmland och Uppsala
representerade distrikten. Ett gediget arbete utfördes
under hösten vilket resulterade i att förslaget till nya
stadgar godkändes av RF före årsskiftet. De nya
stadgarna kommer att presenteras vid vår årsstämma
2015.

Sture Hermansson delar ut skylten ”Kvalitetsmärkt ridskola” till Karstads
Ridklubbs ordförande Karin Joghed och ridskolechef Ann-Charlotte Boström.

Även om vi av kostnadsskäl varit återhållsamma med att
deltaga i alltför många externa konferenser var
Värmlands distrikt väl representerat vid Ridsportforum
2014 av såväl styrelse, ungdomar och föreningar.

Det har även skett en förändring av vårt skyltsystem för
kvalitetssäkring av våra föreningar som driver
ridskoleverksamhet. I Värmland är det hittills endast
Karlstads Ridklubb som uppfyller kraven för skylten med
”Kvalitetsmärkt Ridskola”. Vi hoppas givetvis att flera av våra
ambitiösa ridskolor på sikt skall kunna uppfylla dessa krav.

Valmet Cup vinnare 2014 blev Josefin Torell och Inagh Dancer

Även i år har vi haft förmånen att få fortsatt stöd från
sponsorer och kunnat genomföra Thule Cup med
Nordmarkens motor som sponsor och Valmet Cup som
Metso och Hööks har sponsrat. Ett stort tack till våra
sponsorer! Under året har Värmland haft fina
tävlingsframgångar inom flera olika grenarna.

Catarina Hjärpe och Cerina E var vinnare av Thule Cup 2014

Den ekonomiska redovisningen med resultat- och
balansräkning för 2014 framgår av bilaga till denna
årsberättelse. Genom en god ekonomisk hushållning kan vi
för det avslutade verksamhetsåret redovisa ett mindre
överskott ( 2401kr) Därutöver har medel fonderats för
verksamhet i framtiden som tävlingsträffar, utbildningar,
samverkansaktiviteter och inte minst den ansträngning
som arrangemangs skapet av en Förbundsstämma kan
innebära. Under stämmodagarna hoppas vi få ett antal
frivilliga från våra föreningar som kan hjälpa till att vara
värdar mm.
Avgående styrelsen ser framemot ett nytt spännande
verksamhetsår och inte minst intresserade av hur
samarbetet inom vår samverkansregion kommer att falla ut
och vilka bonuseffekter det kan ge verksamheten.
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