Nytt från styrelsen, november 2021
Distriktsstyrelsen har en årsplan som presenterar verksamheten månadsvis och under
november närvarade valberedningen på styrelsemötet, där Elena Hultgren representerade
valberedningen. Valberedningen påbörjar nu sitt arbete inför årsmötet 2022, och inleder
med att samtala med nuvarande distriktsstyrelse och sektioner för att få en översyn över
vilka ledamöter som kommer att fortsätta sina uppdrag och vilka som avgår. Nästa steg för
valberedningen blir att hitta kandidater till de vakanta posterna, med fokus på den
kompetens styrelsen behöver.
I oktober hade styrelsen och sektionerna en utbildningsdag, och det är nu dags för nästa
steg, att ta fram verksamhetsplanen för 2022. I samband med detta ser vi även över våra tre
V: Verksamhetsidé, Värdegrund samt Vision.
Under ordförandemötet med distriktets föreningsordföranden önskade vi få in förslag på
vad vi ska fokusera på under nästkommande verksamhetsår. Mötet för verksamhetsplanen
är 6 december, och planen kommer att ligga till grund för budgeten 2022.
Datum för årsmötet 2022 är 23 mars kl 18.00. Mer information kommer på hemsidan.
Kommunikationsansvarig i styrelsen presenterade statistik över inlägg i sociala media.
Östergötland ligger på andra plats av alla distrikt i antal följare (2676 st) och antal inlägg
(1093 inlägg), vi ser även att inläggen har en bra bredd, ridskola, utbildning, tävling och
träning. 23 av distriktets föreningar har hittills under 2021 omnämnts i Instagrams take over.
Skillnaden på inlägg, när ÖRF är avsändare jämfört med när vi lånar ut vårt Instagram för en
take over och då den personen eller föreningen är avsändare, förklarades.
Utbildningssektionen har tillsammans med Lotta Hillbom, SvRFs föreningsrådgivare, fortsatt
sin föreläsningsserie, Utveckling av förening med ridskola, och har nu haft sin fjärde träff.
Det har varit fortbildning för ridlärare och tränare med Maria Therese Engell, 45 personer
deltog. Digitala möten med ridskolechefer och mindre föreningar har genomförts, samt
fysisk föreläsning med Patrick Hedqvist, Hästen i fokus, utan hov-ingen häst.
Tävlingssektionen har haft tävlingsterminsträff för distriktets föreningar för att gå igenom
tävlingssäsongen 2022. Det diskuterade även hur vi vill tävla, och hur vi vill arrangera
tävlingar, i framtiden.
Ungdomssektionen genomförde Vi i stallet finalen 14 november, där Linköpings Fältrittklubb
vann före Heda Ridklubb och Mjölby Allmänna Ryttarsällskap.
Arbetet med Ridsportgalan fortskrider. Försäljningen av biljetter går bra och sponsorgruppen
arbetar med att få fler sponsorer. Jurygruppen introducerade ett nytt upplägg för att få in

fler nomineringar till årets ridsportare och årets tävlingsarrangör vilket har resulterat i ökat
antal nomineringar.
Ett webbinarie med Länsstyrelsen om hästanläggningar och miljöpåverkan, Greppa näringen,
har genomförts och SvRF, kansliet och DUS deltog i paneldebatten.

Detta händer framöver
➢ Arbetet med att sammanfatta resultatet från 2021 års verksamhetsplan ska slutföras.

➢ Kom ihåg att titta i kalendern på hemsidan för framtida aktiviteter.

