Resumé Styrelsemöte

Styrelsemöte nr 6, 2020-10-13 §64-77
•

Förbundet
o Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma hålls på Bosön den 8 maj 2021. Tisdag 1 december
2020 är sista dag att inkomma med motioner till förbundsstämman 2021. Motion från förening
ska åtföljas med yttrande från distriktet, motion från enskild ska åtföljas av yttrande från
förening. Motioner ska vara Svenska Ridsportförbundets kansli tillhanda senast midnatt natten
mot 2 december. Läs mer HÄR.

•

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. Läs mer om läget kring covid-19 och hur det påverkar
distriktets verksamhet HÄR.

•

Tävlingssektionen
o Nu börjar höstens DM-säsong närma sig mot sitt slut. DM genomförs i samtliga grenar från augusti
till oktober. Läs mer HÄR.
o 2021 startar en ny serie i hoppning igång, den heter Gärdsgårdsserien och riktar sig till 40+ ryttare.
Läs mer HÄR.
o Styrelsen beslutade att från och med 2021 utgå från Tävlingsreglementet, TR när det gäller antal
placerade på samtliga distriktsmästerskap. Detta innebär att två startande per
klass/kategori/gren/ räcker för att DM ska anordnas, då delas guld och silver ut, är det minst tre
delas guld, silver och brons ut.

•

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

•

Utbildningssektionen
Följande utbildningar är i dagsläget planerade under 2020. Mer information och anmälan finns på
ridsport.se/smaland.
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o Höstens ridskole-DM i dressyr och hoppning genomförs 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 möte blir den 2 december kl. 18:00 på Sandsjöfors Värdshus, i samband med detta blir det julbord
dit även valberedningen bjuds in.

