Nyhetsbrev maj 2022
Detta nyhetsbrev går ut till ordförande i förening, verksamhetschef eller liknande, alla förtroendevalda i
Västerbottens Ridsportförbund via e-post. Det publiceras även på vår hemsida och Facebook.

Tävlingsavgiften förändras
Tävlingsavgiften som har byggt på hur många licenser föreningen har ställt
försvinner och ersätts av ”tävlingstian”. Detta är vårt sätt att ta ut samma
avgifter som övriga Sverige.
Vi hade uppe detta på årsmötet och alla ansåg att vi skulle gå över till detta sätt
att finansiera tävling.
Det har blivit dyrare med prisrosetter, plaketter, täcken sedan vi införde
tävlingsavgiften.
Det innebär att föreningen får en faktura som bygger på 10 kr/start veckan/veckorna efter
tävlingen har varit.
Så detta år blir det ingen faktura i november utan den ersätts av den nya avgiften på
tävlingar som genomförs från och med 1 augusti 2022.
Träff för verksamhetsansvarig/ridskolechef - digitalt 30 maj kl 09.30
Innehåll: Nya regler LOK-stöd, Vem sköter föreningens hästar under helger?
Vad händer vid en olycka? Kan föreningen ställas till svars?
Val i höst - har föreningen kontaktat någon politiker?
Anmälan senast 25 maj - denna träff är gratis
Läs mer här och anmäl dig
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1617070
Återstart för pararidning/körning
Det finns pengar att söka för paraverksamheten i Västerbotten.
Kontakta till RF-SISU konsulent så hjälper dom till
Häst & Ryttare
Nu finns tidningen Häst och ryttare som app. att tanka
hem.
Enkät om utbildning
Det är åtta föreningar som svarat på vår enkät om vilka utbildningar
föreningen vill ha.
Nu har du chansen, sista chansen i år att vara med och önska.
Detta kommer att bli det underlag som RUS (ridskole- och utbildningssektionen) kommer att använda.
Följ länken https://forms.office.com/r/953kx3Kfyc
Kommande utbildningar
För kännedom 1: Till våren, februari/mars kommer Svenska
Ridsportförbundet att komma till Skellefteå och prata underlag både
teoretisk och praktisk. Denna utbildning är gratis.

För kännedom 2: RF SISU Carin och föreningsrådgivare Birgitta Lindstrand håller på att ta
fram en utbildning för att hjälpa våra föreningar att ha ledare som kan gå ridledarkursen

