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•

Årsmöte 2020
o Distriktsårsmötet som skulle hållits den 16 mars kl. 17:30 på Teleborgs Slott i Växjö flyttades fram
med anledning av det rådande smittläget kring coronaviruset covid-19. Nytt datum för årsmöte
är den 15 juni 2020, kl. 17:30, också på Teleborgs Slott. Sittande styrelse för 2019 kvarstår fram
till det nya årsmötet. Kansliet har gått ut med en ny inbjudan via hemsida, sociala medier,
nyhetsbrev och mail till föreningarna. Handlingarna kvarstår från det ordinarie årsmötet och finns
publicerade på hemsidan sedan tidigare. Ny anmälan måste dock göras för deltagarna. Läs mer
HÄR.

•

Tävlingssektionen
o Med anledning av det rådande smittläget kring covid-19 har Svenska Ridsportförbundet utfärdat
ett nationellt tävlingsstopp i Sverige. Beslutet gäller från och med 29 mars 2020 och i dagsläget
fram till och med 31 maj 2020. I nuläget omfattar detta alla tävlingar, oavsett storlek och nivå.
Läs mer HÄR.
o Med anledning av tävlingsstoppet är samtliga av vårens serier i Småland inställda. Läs mer HÄR.

•

Förening
o Kansliet haft en dialog med föreningarna sedan smittläget i Sverige förvärrades. Löpande
information har dels publicerats på hemsidan under en separat flik som heter ”Smittinfo covid19” där information som rör Smålands Ridsportförbunds verksamhet delas, ni hittar den HÄR.
Information har också gått ut via sociala medier, i nyhetsbrev och mail har skickats till alla
ridskolor. Kansliet har fått mycket frågor via mail och telefon de senaste veckorna både gällande
tävling, ridskola och föreningsverksamheten i stort.
o Regeringen har fattat beslut om en rad ekonomiska krispaket kopplade till det uppkomna
smittläget. Det handlar i dagsläget om 500 miljoner kronor till idrotten i stort, vad detta innebär
för ridsporten och våra föreningar vet vi inte i dagsläget. Mer information väntas komma från
Riksidrottsförbundet under våren 2020. Svenska Ridsportförbundet kommer att göra en
uppskattning av hur stort det ekonomiska bortfallet kommer att bli för föreningarna i det
rådande krisläget. Småland Ridsportförbund tittar också på andra insatser för att hjälpa
föreningarna i och efter det aktuella läget.

•

Utbildningssektionen
o Med anledning av det rådande smittläget har flertalet av distriktens utbildningar och aktiviteter
flyttats fram. Uppdaterad utbildningsplan för 2020 finns HÄR. Sidan uppdateras löpande.

•

DUS
o DUS-galan 2020 gick av stapeln den 7 mars på Teleborgs Slott i Växjö. Galan hade i år 61 deltagare.
Under galan hölls DUS årsmöte där avgående DUS-ledamöter avtackades och nya valdes in till
både DUS styrelse och valberedning, det bjöds på middag och lekar och Lisbeth Johansson från
RF-SISU Småland föreläste om ideellt engagemang inom ridsporten. Årets ungdomssektion och
Årets ungdomsledare i Småland prisades också i samband med galan. Läs mer om DUS
verksamhet HÄR.

•

Kansliet
o Sedan läget i Sverige förvärrades kring covid-19 har distriktsstyrelsens AU och kansliets anställda
konsulenter haft regelbundna avstämningsmöten där aktuella frågor lyfts. Planen är att detta ska
fortgå under hela våren 2020. AU har tillsammans med personalen lagt upp preliminär plan för
kansliets verksamhet under våren 2020 som innebär vissa förändringar i öppettiderna. Läs mer
HÄR.

•

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet i samband med det nya årsmötet den 15 juni i Växjö.

