Västergötlands
Ridsportförbund
Uppdragsbeskrivning styrelse och sektioner
DS, TS och DUS

Distriktens roll / Distriktens idé




Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs.
lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god
kontakt med föreningarna
Föreningarna är såväl distriktens som förbundets
uppdragsgivare.
Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i
vissa fall på distriktsnivå.
Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i
sitt distrikt.
Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället.




Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos föreningarna.
Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet.





Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna verktyg så att de kan erbjuda en trygg
och säker verksamhet för föreningens medlemmar.

Distriktsstyrelsens (DS) åligganden regleras i Västergötlands Ridsportförbunds stadgar 16 § där det bland
annat anges följande:






Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga
ordningen samt hästhållningen i dessa.
Handha ridsporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för ridsportens utveckling samt
i övrigt tillvarata ridsportens intressen.
Handha och ansvara för distriktets medel.
Bereda ärenden, som skall föreläggas distriktsårsmötet.
Förelägga distriktsårsmötet förslag till distriktets verksamhetsplan.

DS är ytterst ansvarig för att den verksamhetsplan som fastställs vid distriktsårsmöte genomförs. DS har
också det fulla ansvaret för upprättad budget, som skall följa verksamhetsplanen. Det är DS ansvarstagande
som årsmötet tar ställning till, och det är därför av största vikt att samtliga förtroendevalda är införstådda
med att styrelsen bär det yttersta ansvaret för allt som sker i distriktets regi.
Som ledamot i DS deltar man vid möten 5-6 ggr per år, och man är i viss mån ute på representation på
förenings- eller distriktsnivå. Det administrativa arbetet sköts från vårt kansli, så i första hand handlar det
om att bemanna förtroendemannaposterna med personer som är relativt väl insatta i vår idrott och vår
organisation, och som har tiden och intresset som krävs för uppdraget.

Tävlingssektionen

Sektionen arbetar med övergripande frågor rörande
arrangörer, officiella funktionärer, tränare och utövare på
lokal och regional nivå. I uppdraget ingår också att fastställa
tävlingsterminen på denna nivå inom banhoppning och
dressyr. Sektionen fastställer regelverket för de olika
serierna samt på styrelsens uppdrag även för DM.
Överdomarrapporter granskas, ibland fattas beslut om
eventuella åtgärder. Sektionen har möten cirka 6-8 gånger
per år, varav några enbart är för hopp- och dressyrgrenarna.

Distriktets Ungdomssektion (DUS)

Sektionens uppdrag är att verka för att den naturliga målgruppen får sitt behov av utbildning,
träffar, fortbildning mm tillgodosett. Sektionens förtroendevalda skall vara lyhörda för sin
målgrupps behov samt formulera mätbara mål som redovisas till DS senast 15:e november året
före genomförandet.
Exempel på aktiviteter distriktsungdomssektionen gör är Distriktsfinalen av ”VI I STALLET” som är
en tävling i hästkunskap, ”DUS on tour” vilket innebär att sektionens ledamöter är ute och träffar
ungdomar i föreningen, årlig studieresa kompletterat med bland annat biljetter till Sweden
International Horse Show, och mycket mer!
Förutom att vara med och påverka är det både roligt och lärorikt att vara med in en styrelse, så
nominera gärna någon på Din förening när det är dags för årsmöte nästa gång!

