Nyhetsbrev december
Återstartstöd – söks löpande tills pengarna är slut från 15 december
Stöd för att starta om och starta nytt – söks via idrott online
Återstartsstödet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att ge
föreningar chansen att starta verksamhet som på grund av
pandemin har fått stå tillbaka. Med hjälp av återstartsstödet kan
föreningar komma i gång igen med utbildningar, aktiviteter och
tävlingar för både befintliga och nya medlemmar.
Beloppet man kan söka är
25 – 200 medlemmar = max 15 000 kr i återstartsstöd
201 – 500 medlemmar = max 20 000 kr i återstartsstöd
501 eller fler medlemmar = max 30 000 kr i återstartsstöd
Läs mer här
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/12/stodforattstartaomochstartanytt

Projektstöd – söks 1 februari-1 maj, 1 september-1oktober

söks via idrott online
Projektstödet är till för barn och ungdomar i åldern 7 – 25 år
Det är uppdelat 2 delar
1 Utbildning med schablonbelopp – max 4 utbildningar/förening
2 Utveckling med ett maxbelopp på 30 000 kr
Exempel trygghetsfrågor, mer om hästar, mer om att tävla, pröva nåt nytt
Läs mer här
https://www.ridsport.se/forening/ekonomisktstod/projektstod/

Hemsida

Har din förening sin hemsida via idrott online så här det bäst att söka nya vägar.
Hemsideverkstyget som idrott online har stänger 2022-12-31.
RFSISU hjälper till med att din förening gör en kommunikationsplan där hemsidan är ett sätt
att kommunicera med sina medlemmar.
RF kommer att komma ut med några råd. Viktigt att plattformen har RSS.

Distriktets valberedningen behöver hjälp
Påminner att det är dags att komma in med förslag om nya ledamöter i
styrelsen, tävlingssektionen, ridskola- och utbildningssektionen
Skicka dina förslag till vasterbotten@ridsport.se eller kontakta Britta Unneby som är
sammankallande i valberedningen britta.unneby@hotmail.com

Kansliets öppettider under julhelgerna
Vi har stängt kansliet fysiskt
vecka 51 23 december, 52 stängt, vecka 1 4 januari stängt
jag kommer att jobba hemifrån så man når kansliet via mail.
Öppnar som vecka 2

Årsmöte för distriktet
Kommer vara den 20 mars i Lövånger.
Kallelse kommer snart.
Har du någon motion (förslag) som du tycker ska behandlas på årsmötet skicka detta senast
1 februari till epost vasterbotten@ridsport.se eller till Västerbottens Ridsportförbund,
Mullbergsvägen 11 B, 931 37 Skellefteå

Kom ihåg
Rapportera in era medlemsuppgifter senast 16 januari. Det ska göras i Idrott Online
Läs mer här
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/12/Rapporteringavmedlemsuppgifter?
utm_campaign=Nyhetsbrev+december&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

God Jul och Gott Nytt År
Västerbotten Ridsportförbund

