Upplands Ridsportsförbund - Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Distriktets Ungdomssektion i Uppland får härmed avge berättelse för verksamheten 200101
till 201231.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Ungdomsrepresentant i
distriktsstyrelsen:
Ledamöter:

Tova Fundell
Ebba Olsson

Suppleanter:

Isabel Fraley
Rebecca Sundström

Elsa Karlsson
Amber Widegren
Sofie Lundahl
Stina Brodin
Ebba Bohm

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 8 protokollförda möten.

Verksamheten under perioden 2020:
Vision: Vi blir Sveriges bästa DUS genom att
involvera alla klubbar i vår verksamhet.
Mål:

- Kunna utföra Ungdomsgalan
- Ha kontakt med alla
ungdomssektioner
- Vara aktiva på sociala medier
Upplands Distrikts Ungdomssektion har under
verksamhetsåret 2020 bestått av Tova Fundell
(ordförande), Amber Widegren, Elsa Karlsson,
Sofie Lundahl, Ebba Olsson, Ebba Bohm, Stina
Brodin, Rebecca Sundström och Isabel Fraley.
Styrelsen för 2020 valdes in under årsmötet som
genomfördes i maj på grund av covid19 och
därav blev senare än vanligt. Årsmötet
genomfördes även digitalt på grund av covid19
istället för en ungdomsgala som året innan.
Under verksamhetsåret har distriktets
ungdomssektion kunnat hittat lösningar för att
anordna de viktigaste aktiviteterna trots alla
restriktioner.
Vi startade augusti med att presentera alla
vinnare i våra 7 nomineringar på
instagram som vi inte kunde göra på årsmötet
då det inte blev någon ungdomsgala.
Under augusti hade även ungdomsstyrelsen
kick-off som startades med bowling på Latitude
och avslutades med middag på Lillys.
Under september månad hade vi den årliga
teori-tävlingen Vi i stallet på Uppsala
Ponnyklubb med många tävlingsinriktade

deltagare där Lagga
Fältrittklubb kammade hem
vinsten.
I slutet på september anordnades förberedande
ungdomsledarkurs på Uppsala Ponnyklubb med
ungdomar som fick lära sig mer om bland annat
ledarskap, samarbete och vikten av gemenskap
och trygghet i stallet. Kursen hölls av några
styrelsemedlemmar från DUS med hjälp av
kursmaterial från CUS.
I november var några från DUS med på
distriktsstyrelsens verksamhetskonferens. I
slutet på november anordnade CUS en DUS
konferens där några från DUS deltog och fick
mycket erfarenhetsutbyte samt mycket tips och
svar för digitalt arbete.
Under året har distriktets ungdomsstyrelse även
jobbat fram en utbildning som heter Unga
styrelseproffs. Utbildningen har funnits utanför
dus verksamhet tidigare som vi nu tagit in i vår
verksamhet och ändrat om från grunden till vår
egna och stolt presenterade i november. Unga
styrelseproffs är en utbildning för att hjälpa
ungdomssektion styrelser i deras arbete och
verksamhet.
Eftersom vi inte har haft lika mycket aktiviteter
som vi brukar och önskat har vi fokuserat
mycket på att få kontakt med alla
ungdomssektioner i Uppland. Bland annat har vi
låtit de ungdomssektioner som vill gästa vår
instagram fått gjort det. Vi har även under
december månad haft en julkalender på
instagram där några ungdomssektioner fått
varit med i. Kalendern har även omfattat
hälsningar, tips, måndagspepp och hästkunskap.
Tova Fundell, DUS Ordförande

