Resumé Styrelsemöte

Styrelsemöte nr 5, 2020-08-25 §50-63
•

Distriktet
o Smålands Ridsportförbund har fått ta del av det ekonomiska stödpaket som kommit med
anledning av Coronakrisen. I dagsläget ser distriktets ekonomiska situation stabil ut trots ett
avbräck i verksamheten under våren 2020. Under våren har styrelsens AU och kansliets anställda
haft veckovisa avstämningsmöten med anledning av rådande situation. Flertalet av de
utbildningar och aktiviteter som var planerade under våren ställdes in eller flyttades fram. Vårens
serier i hoppning och dressyr ställdes in helt bortsett från division 1 hoppning för ponny som
kommer att genomföras under hösten 2020 istället. Läs mer om läget kring covid-19 och hur det
påverkar distriktets verksamhet HÄR.

•

Tävlingssektionen
o Nu är höstens DM-säsong i full gång. DM genomförs i samtliga grenar från augusti till oktober. Läs
mer HÄR.

•

Förening
o Höstens klubbesök är nu igång. Läs mer om distriktets besöksverksamhet HÄR.

•

Utbildningssektionen
Följande utbildningar är i dagsläget planerade under 2020. Mer information och anmälan finns på
ridsport.se/smaland.

Datum
29/9
3-4/10
6/10
10/10
13/10
25/10
31/10
hösten
november
20-21/11
2021
2021
2021

Utbildning
Basutbildning del 1
B-domarkurs hoppning, steg 1
Basutbildning del 2
Ridskole-DM i dressyr
Basutbildning del 3
Ridskole-DM i hoppning
Distriktsfinal Vi i stallet
US-träff
Utbildning: Ridsport 2025
Ridlärarkonvent
ULK I-III
Fortbildning ridlärare och tränare
Clinic

Plats
Digitalt
Jönköping
Digitalt
Vetlanda
Digitalt
Vetlanda
Vissmålen
Info kommer
Växjö
Vrigstad
Info kommer
Info kommer
Info kommer

Kursledare
Elin Gunnarsson
Bengt Sånesson
Elin Gunnarsson
Utb.sektionen
Elin Gunnarsson
Utb.sektionen
DUS
DUS
Mia Thun
Utb.sektionen
Maria Larsson
Henrik Ankarcrona
Henrik Ankarcrona

o Höstens ridskole-DM i dressyr och hoppning som är planerade till 10 respektive 25 oktober.
Mer information finns HÄR.
•

DUS
o Distriktsfinalen av Vi i stallet 2020 kommer att genomföras den 31 oktober på Vissmålens
Ridklubb. Mer information finns HÄR.

•

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 13 oktober i Vetlanda. I samband med detta har AU och personalen
medarbetarsamtal.

