IDEELLT ENGAGEMANG

Nedan följer exempel på satsningar som faller inom ramen för området ”Ideellt engagemang” vilket är ett
samlingsnamn för olika typer av insatser som bidrar till föreningsutveckling men som inte är direkt kopplad till
verksamhet. Med andra ord vänder sig de här området mer till styrelsen, ungdomssektionen och personal.
Här kan föreningen sy ihop sitt eget koncept genom att välja flera delar som passar er bäst. SISU
Idrottsutbildarna är ett bra stöd i den här typen av satsning.

Vår Ridklubb
-

Vår Ridklubb - Strategiarbete
I materialet kan föreningen arbeta med sitt strategiska arbete. Materialet är fyllt med tips och idéer
för att det ideella arbetet ska bli lättare och fler ska kunna engagera sig.

-

Vaccinera klubben mot doping - NYHET
”Vaccinera klubben mot doping” är framtaget av Svensk Antidoping där klubben först får göra en
antidopinganalys och sedan skapa en egen handlingsplan för att hantera dopingfall i praktiken.
Paketet fokuserar främst på människor men vi ser gärna att ni även väver in dopingförebyggande
arbete kopplat till hästen.
http://www.ridsport.se/Tavling/Antidopningkarenstider/Ryttare-och-dopning/

-

Miljö och hållbarhet - NYHET
Här har ni möjlighet att utveckla föreningens miljö- och hållbarhetsarbete.
I den här checklistan får ni tips på vilka insatser ni kan göra samt hänvisningar till vart ni kan hitta
mer information inom respektive område.

-

Kommundialog
Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet och ridklubben är en stallbacke
med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa. Det är hög tid
att kommunerna strategiskt och på allvar tar tillvara på denna viktiga resurs. Under den här rubriken
får du goda exempel, inspiration och konkreta verktyg som stöd i opinionsbildningen och
utvecklingen av positiva samarbeten mellan ridklubbar och kommuner. Här hittar ni allt material.

Ekonomi i ridsportföreningen

I boken finns fakta, frågeställningar och tips på hur en förening kan jobba aktivt med verksamhetens
ekonomi.

Utveckling av ungdomssektionen

Ta chansen att utveckla er ungdomssektion genom att genomföra olika typer av utbildningsinsatser med
fokus på deras styrelsearbete. Ni kan också använda stödet för att arrangera utbytesaktiviteter med andra
ungdomssektioner i närheten med exempelvis fokus på styrelsearbete, anordning av aktiviteter,
hästkunskap, arbeta verktygslådan ”Trygg i stallet”, erfarenhetsutbyte och gemensamma föreläsningar. I
arbetet kan ni få väldigt bra hjälp och stöttning av distriktets ungdomssektion (DUS).
Förslag på material som ni kan använda:
- Arbetsbok om styrelsearbete för unga, Ung och engagerad
- Verktygslåda om trygghet och gemensamskap Trygg i stallet
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