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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D15
från Skånes Ridsportförbund och Stockholms Läns Ridsportförbund angående
besöksverksamhetens organisation, mandat och funktion
I motionen anförs att besöksverksamheten är ett av de absolut viktigaste uppdragen och är ett av våra
främsta verktyg att skapa goda relationer med föreningarna. Motionärerna tar upp att stödet som
ridskoleföreningarna behöver har förändrats mycket under åren, men de upplever att man från centralt
håll inte gör det bästa möjliga av besöksverksamheten.
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att besöksverksamheten är ett viktigt område som
fortsatt ska ha hög prioritet inom förbundet. Besöksverksamheten har en lång tradition av rådgivning
och stöd till föreningarna i syfte att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och säkra anläggningar,
och säker verksamhet för såväl hästar som människor. Besöksverksamheten har också en central roll
i måluppfyllelsen kopplat till Ridsport 2025 och stärker påverkansarbetet.
Ridskole- och Utbildningssektionen har besöksverksamheten som ett högt prioriterat område och efter
en tidigare nuläges- och behovsanalys utformades ett förslag om en förstärkt organisation som
matchar den strategiska kraftsamling som Ridsport 2025 innebär. Med besöksverksamheten som
utgångspunkt och med syfte att samtliga föreningar erbjuds stöd som utvecklar föreningen i enlighet
med Ridsport 2025, tillstyrkte förbundsstyrelsen förslaget om en förstärkt organisation med mer
resurser till besöksverksamhet.
Inom ramen för föreningsutvecklingen har besöksverksamheten förstärkts och besöksprotokollet har
utvecklats och anpassats till föreningar oavsett vilken verksamhet de bedriver, träning, ridskola eller
tävling. Protokollen har tagits fram med stöd av tjänstemän från distrikten och centrala kansliet samt
förtroendevalda. Löpande justeringar kan ske utifrån inspel från distriktens besöksgrupper. I
planeringen finns även en utveckling som stödjer systematiskt arbetsmiljöarbete. Även det arbetet
sker i samarbete med distrikt och förtroendevalda.
Distriktens besöksgrupper har i uppdrag att bedöma anläggningen och när alla kvalitetskrav uppfyllts
kan ridskolan erhålla kvalitetsmärkning. Beslut om kvalitetsmärkning tas av det centrala kansliet
tillsammans med distriktets besöksgrupp.
Planen och insatserna inom föreningsutvecklingen är omfattande och innehåller flera steg både på
kort och lång sikt. Besöksverksamheten med dess kvalitetssäkring är en del i utvecklingsplanen.
Arbetet är i gång, men förutsättningar och tidplan har påverkats av coronapandemin.
Föreningsutvecklingen har fortsatt hög prioritet under 2021 och framåt.
Förbundsstyrelsen anser att ett utvecklingsarbete inom besöksverksamheten och dess
kvalitetsmärkning är påbörjat och ska fortsätta enligt befintlig plan, samt att motionärens yrkande bör
beaktas i det fortsatta arbetet.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att beakta motionärens yrkande i det
fortsatta utvecklingsarbetet inom besöksverksamheten och dess kvalitetsmärkning
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