Nyhetsbrev april
Årsmötet

Vi

hade årsmöte den 20 mars. Det var en trevlig liten skara (6 klubbar) som var närvarande.
Se länk
https://www.ridsport.se/Distrikt/vasterbottensridsportforbund/Nyheter/Nyheterdistriktet/2021/rappor
tfranarsmotet

Saknas
Vi saknar fortfarande verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll från de flesta av våra föreningar.
Dessa ska skickas in på vasterbotten@ridsport.se eller via snigelpost Västerbottens Ridsportförbund,
Mullbergsvägen 11 B, 931 37 Skellefteå
och har föreningen bytt ordförande i styrelsen så uppdatera i IdrottOnline

Föreningar och SISU förlag
Du vet väl att det finns material som kan hjälpa din förening att fungera
bättre på SISU förlag
Driva Ridskola, Vår ridskola, ekonomi i ridsportförening
Där finns även broschyrer om välkommen till ridskolan på flera språk,
hästar i trafiken och mycket mer
Ridsport - Sisu Förlag (sisuforlag.se)

Tävling
Tävlingssektionen ser likadan ut som förra året
https://www.ridsport.se/Distrikt/vasterbottensridsportforbund/tavling/tavlingssektionen/distriktetstavl
ingssektion-dts/
Tävlingarna har äntligen kommit i gång. Vi hoppas och tror att vi får ett ”normalt” tävlingsår även om
bränslepriserna slår rekord.
Här finns platserna och datumen för våra DM och lagtävlingar i hoppning, dressyr och sportkörning.
https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet-vasterbottensridsportforbund/dokument/distriktet/lagserier-och-dm--2022.pdf
Och här är reglerna
https://www.ridsport.se/Distrikt/vasterbottensridsportforbund/tavling/
För Norrlandsmästerskapet - NM håller norrgruppen på att ta fram tävlingsplatserna.

Bidrag
Hoppas att föreningarna har sökt projektbidrag samt återstartbidrag, annars är det hög tid att göra
detta.
https://www.ridsport.se/forening/ekonomisktstod/
Kontakta även er klubbs föreningskonsulent så kanske denna kan hjälpa till mer

Utbildningar
Detta har gått på sparlåga under pandemiåren men nu ska en delvis ny ridskole- och utbildnings-sektion
ta tag i detta, se länk om vilka som ingår i sektionen
https://www.ridsport.se/Distrikt/vasterbottensridsportforbund/Utbildning/ridskoleutbildningssektionen-rus/
Ungdomsledarkursen steg 1 – 3 avslutas till helgen. Nästa omgång kommer till hösten.

Basutbildningen – är i Skellefteå och Umeå 7 och 8 maj
För dig som är med styrelsen, anställda, ledare i ridskolan, andra ideella bör gå denna
Utbildning är till för att alla ledare ska ha en god grund att stå på och kan känna sig trygga
i sitt ledarskap och fortsätta utvecklas inom ridsporten
Rekommenderad minimiålder 18 år.
Innehåll bland annat
Ridsportens värdegrund, Organisation, Ridsport på hästens villkor (Hästens Välfärd)
Ledarskap, Samspel med andra, Kommunikation

Ny i styrelsen – är i Skellefteå 21 maj
Är du ny i styrelsen? eller vill du veta mer om hur en styrelse kan arbeta
Vem bestämmer? Är protokollen offentliga?
Stadgar vad har man dessa till? Hur går årsmötet till?
Motioner, vad är de? hur ska de behandlas?
Vad händer om föreningen inte får fram en ny ordförande att välja?
Hur arbetar man proaktivt? Och mycket mer
Ta för vana att titta in på vår hemsida och titta vilka aktiviteter som är på gång så du inte missar att
anmäla
Här kommer länken till inbjudningarna
https://www.ridsport.se/Distrikt/vasterbottensridsportforbund/Utbildning/aktiviteterpagang/

