DISTRIKTSUNGDOMSSEKTIONEN DUS

Verksamhetsområden
-

Föreningskunskap för ungdomssektioner
Vi i stallet
Trygg i stallet
Utbildning i hästkunskap
Stödja arbetet i och främja god kontakt mellan föreningarnas US
Årets ungdomsledare och Årets ungdomssektion
Aktiviteter för distriktets ungdomar

DUS ska:
Inspirera: Uppmuntra våra ungdomar till att vilja engagera sig för en aktiv förening och ett
aktivt US, genom att komma på och sprida nya idéer med nya inspirationskällor.
Vägleda: Vi ska finnas som stöd, så vi kan hjälpa till vid problem. Detta genom att ha
kontakt med många ungdomar.
Påverka: Ha en öppen dialog med våra US för att kunna föra vidare deras önskemål m.m. till
distriktsstyrelsen och Svenska Ridsportförbundet.
DUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Ännu ett år har gått och det är dags för oss att skriva verksamhetsberättelse för år 2020.
I år bestod DUS- styrelsen av:
Ordförande, Tilde Zettby
Vice ordförande, Johanna Lind
Sekreterare, Ina Erikssson,
Vice sekreterare, Johanna Rosengren
Ledamot, Indra Törnqvist
Adjungerad, Ellen Ivarius Andersson

Vi har delat ut pris och hedersomnämnanden, Årets Ungdomssektion och Årets
Ungdomsledare.
Årets Ungdomssektion 2020: US Pikör, Heda RK
Årets Ungdomsledare 2020: Emma Axelsson, Hageby RK
Dessa får motta sina hedersomnämnanden under nästkommande Ridsportgala.

Aktiviteter 2020
Årsmöte
Årsmötet var den 9 februari på Valla Folkhögskola i Linköping.
Utbildningsarenan
Den 5 september anordnade RF-SISU Utbildningsarenan där två av våra DUS-medlemmar
var med och pratade om ridsporten samt ungas engagemang.
Poängjakt
I slutet av vårterminen arrangerade vi en digital poängjakt för distriktets ungdomssektioner.
Det var väldigt roligt att se alla bidrag från de deltagande och se hur ni har det på era klubbar,
tack för ert engagemang!
Vi i stallet final
Efter mycket om och men anordnades en digital Vi i stallet-final i början av 2021, stort tack
till alla deltagande lag med lagledare och Agria som sponsrade!

Julutmaningar
Under december anordnades en ny utmaning varje advent för distriktets ungdomssektioner
där även en Agria akutväska lottades ut.
Trygg i Stallet
DUS har under året jobbat vidare med verktygslådan Trygg i Stallet och har använt den vid
våra klubbesök. Verktygslådan har använts för att skapa en ännu bättre stämning och
sammanhållning bland barn och ungdomar.
Föreningsträffar
Under året har flera klubbar och föreningar i Östergötland besökts.
Instagram take-overs
Under året har vi även lämnat ut vår instagram till olika ungdomssektioner i Östergötland där
de har visat deras förening och verksamhet, superspännande att se! Tack till alla ni som
bidragit och ifall vi har missat att fråga din ungdomssektion så tveka inte om att höra av er!
Året har bestått av flera utmaningar i och med pandemin och flera fysiska träffar har antingen
fått vänta eller digitaliserats, samtidigt som vi försökt leva efter att ställa om istället för att
ställa in. Under 2021 hoppas vi på att så småningom få träffa er alla fysiskt igen, men att vi
till dess har kontakt och hörs digitalt.
Hoppas vi ses!
// Alla i DUS :D

DUS ekonomiska redovisning
2020-01-01 - 2020-12-31 samt budget 2021-01-01 - 2021-12-31
2020

2021

Intäkter

0

12 250

Projektmedel

30 000

0

Kostnader

- 1 200

- 6 000

Bilersättning ideella - 541

- 1 500

Möteskostnader

- 1 500

- 139,10

Kurser/utbildningar 0
Sammanlagt

- 2 000

28 119,90 1 250

