Information från valberedningen för Distriktets
Ungdomssektion i Västergötlands Ridsportförbund
Den 6/3 2021 har distriktets ungdomssektion (DUS) sitt årsmöte. Just nu
är valberedningen i en process där vi letar efter drivna ungdomar under
26 år som vill vara delaktiga i att föra ridsporten framåt i Västergötlands
ridsportförbund med speciellt fokus på ungdomsidrott.
Valberedningen ber nu om Er hjälp att rekrytera blivande
styrelsemedlemmar som på ett engagerat och drivande sätt vill vara en
del av en svensk ridsport och jobba på distriktsnivå och eventuellt på
central nivå genom konferenser och samverkansträffar.

Ungdomssektion i Västergötlands Ridportförbund
”Med vår kompetens och kunskap stöttar och samordnar vi ungdomsverksamheten i vårt
distrikts lokala ridklubbar genom utbildning, info och rådgivning”
o

o
o
o
o
o

DUS arbetar med rådgivning, utbildning och kursverksamhet för föreningarnas
ungdomar både genom distriktsträffar och på föreningar.
DUS utbildar barn och ungdomar i ledarskap och föreningsteknik genom
utbildningar.
Sätter ungdomsperspektivet i fokus genom distriktets olika arbetsmoment.
Deltar på centrala och regionala träffar med DUS från hela landet.
Anordnar teoritävlingar för att öka hästkunskapen hos föreningarnas ungdomar.
DUS besöker föreningar runt om i distriktet och bjuder in till samverkan.
Vad krävs för mig som är intresserad av att bli en del av ett engagerat ungdomsgäng?

o

o

DUS genomför sina styrelsemöten på olika föreningar runt om i distriktet, därför bör
Du vara beredd på att resa en bit till möten. Allt som oftast försöker styrelsen att
samåka till olika platser.
Du ska vara under 26 år gammal och gärna vara driven och ha en vilja att påverka
och förändra.
Hur får jag mer information eller nominerar någon?

o

o

o

Har du frågor om arbetet i DUS Västergötland? Tveka inte att höra av dig till någon av våra nuvarande
styrelsemedlemmar, kontaktinformation finns på
https://www.ridsport.se/Distrikt/vastergotlandsridsportforbund/Ungdom/DUSkontakt/ .
För att nominera någon, fyll i nomineringsformuläret och maila till valberedningen
eller skriv ut och skicka in bifogat formulär via post till kansliet:
Västergötlands ridsportförbund
Spannmålsgatan 13
461 30 Trollhättan
Nomineringar önskas inkomma senast den 7 februari.
Har du några frågor angående valberedningens arbete eller DUS Årsmöte?
Kontakta Kristoffer Sätterman, 0736-26 75 81 eller
Olivia Remmerth, 076-320 40 41

Nomineringsformulär DUS 2021
Västergötlands Ridsportförbund
Namn
Telefonnummer

E-post

Födelseår

Förening

Beskrivning av den nominerade

Den nominerades största drivkraft inom ridsporten

Den nominerades eventuella erfarenheter av
föreningsarbete

Ort & Datum:
Nominerande förening:

