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1 VISION 

RIDSPORT FÖR ALLA HELA LIVET! 

Växjö Ridklubb vill verka för att vår ridskola skall vara en plats där alla har möjlighet till en social 

samvaro med hästar och människor i en välkomnande miljö. 

Växjö Ridklubb vill erbjuda ridsport från nybörjare till medelsvår nivå såväl för lektionsryttare som för 

dig med egen häst. Vi vill också vara en förening som ger dig möjlighet att på olika sätt kunna 

engagera dig i föreningens utveckling och utvecklas som ledare. 

Vi vill erbjuda en funktionell och modern anläggning som drivs av professionell personal med 

relevant utbildning. Verksamheten ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt 

ledarskap, ansvarstagande och god etik. 

2 VERKSAMHETSIDÉ 

Växjö Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och 

därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja 

ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att samt med särskild 

målsättning att vara en ridskola där alla har möjlighet att umgås med hästar och människor samt 

erbjuda rid- och hästkunskap på alla nivåer. 

3 VÄRDEGRUND 

Växjö Ridklubbs värdegrund har sitt ursprung i Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor, som även är 

deras värdegrund. 

För alla, både hästar och människor, ska kunna trivas och känna sig trygga har ridsporten samlats 

kring några ledstjärnor. Ledstjärnorna ska genomsyra varje del i ridsportens vardag och vara ett 

naturligt steg att i fortsättningen skapa en idrott med hög etik och moral. Det finns två olika slags 

ledstjärnor; de som har med hästen att göra och de som gäller samspelet mellan dig och dina 

medmänniskor. 

Hästen 

• Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden 

• Jag behandlar alla hästar med respekt 

• Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa 

• Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar 

att klara av 

• Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen 

Människan 

• Jag visar respekt för alla människor 

• Jag bekräftar och berömmer andra 



  
 

• Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller 

• Jag är en god förebild för ridsporten 

• Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler 

Värdegrunden antogs av styrelsen vid Växjö Ridklubb den 22 maj 2018.  

4 VERKSAMHETSPLAN 

4.1 RIDSKOLEVERKSAMHETEN 

4.1.1 Anläggning 

Insats Beskrivning 

Utveckling av anläggningen  Medverka i föreningens anläggningsarbete med 
nytt ridhus + nya grushagar. Ha perspektivet 
2023-2025. 

Beviljade anläggningsbidrag Medverka i genomförande av åtgärder enligt 
beviljade bidrag (investeringsbidrag, 
energieffektivisering, Ridsportpotten) 

Systematiskt brandskyddsarbete Arbeta med föreningens systematiska 
brandskyddsarbete 

Nuläges- och riskanalys Kontinuerligt arbete med översyn av 
anläggningen och identifiera förbättringsbehov 

4.1.2 Lektionsverksamheten 

Insats Beskrivning 

Utveckling av lektionsverksamheten Lektionsverksamheten behöver löpande ses 
över och utvecklas. Utvecklingsarbete under 
året utgörs bland annat av  

• Framtagning av förslag på 
medryttarkoncept 

• Titta på möjligheter att förlägga 
lektionsverksamheten i vårt nya ridhus 

Kursverksamhet Erbjuda en attraktiv kursverksamhet under 
större ledigheter 

• Sommarledigheter 

• Julledigheter 

• Påskledigheter 

4.1.3 Aktiviteter 

Insats Beskrivning 

Ponnyridningar • Lions dag på Evedal 

• Karl-Oskardagarna 

Ridborgarmärket Ett koncept som erbjuds av SvRF 

Lucia Planering och genomförande av traditionsenlig 
luciashow 

Ridskolans dag  

Naturens dag  



  
 

Olympiadagen Arrangeras av SOK tillsammans med Växjö 
kommun i slutet av april.  

Idrottskalaset  

4.1.4 Tävlingar 

Insats Beskrivning 

Genomföra minst en lokal tävling Eventuellt i samverkan med annan förening. 

Klubbtävlingar (LM + KM)  

4.1.5 Hästar 

Insats Beskrivning 

Planering för ridskolans hästbesättning • Utbildning av hästar 

• Se till att hästbesättningen har en bra 
medelålder så att yngre hästar fylls på 
och äldre slussas ut (inköp och 
avyttring) 

Allmän skötsel Frisering, klippning, utrustning 

4.1.6 Personal 

Insats Beskrivning 

Planeringsdagar för personalen • Planera och genomföra planeringsdagar 
våren och hösten 

• Ta fram ett årshjul för verksamheten 

Personalmöten Genomföra veckovisa personalmöten 

Personalresa Titta på möjligheter för personalresa under 
2023 alt 2024. 

Kick-off Medverka på kick-off för personal, styrelse och 
ungdomssektionen 

Utvecklingssamtal Erbjuda personalen utvecklingssamtal 

Sommarjobb Erbjuda sommarjobb enligt kommunens 
erbjudande 

4.1.7 Administration 

Insats Beskrivning 

Uppdatering av viktiga rutiner Vid behov se över och uppdatera befintliga 
rutiner samt utveckla nya 

Ansökan om stöd • LOK 

• RF SISU 

Sköta fakturering  • Medlemmar 

• Ridande 

• Privatuppstallade hyresgäster 

4.1.8 Utbildningar 

Insats Beskrivning 

Utbildningar • Genomföra utbildningar enligt 
föreningens utbildningsplan 

• Identifiera behov av ytterligare 
utbildningar 



  
 

• Identifiera behov av utbildningar för 
2024–25 och uppdatera föreningens 
utbildningsplan 

4.2 STYRELSEN 

4.2.1 Styrande dokumentation 

Se över och uppdatera, fastställa och vid behov ta fram styrande dokumentation 

Insats Beskrivning 

Krisplan • Färdigställa och fastställa föreningens 
krisplan 

• Informera om och utbilda i krisplanen 

Utbildningsplan • Färdigställa och fastställa föreningens 
utbildningsplan 

• Informera om och se till att/följa upp 
att utbildningar för 2023 genomförs 

• Se till att utbildningar för 2024–25 
identifieras 

Barnrättsplan • Färdigställa och fastställa föreningens 
barnrättsplan 

• Implementera och följa upp så att 
planen efterlevs 

Översyn och vid behov uppdatering av övrig 
styrande dokumentation 

• Strategisk inriktning för styrelse och 
verksamhet vid Växjö Ridklubb 

• Styrelse- och revisorsarbete vid Växjö 
Ridklubb 

• Föreningens stadgar 

• Verksamhetsplan 

4.2.2 Ekonomi 

Insats Beskrivning 

Budget 2023 Ta fram en budget för 2023 

Kommunala bidrag Söka kommunala bidrag 

EU-bidrag Söka EU-bidrag 

Bokslut Ansvara för att det tas fram ett bokslut för 2023 

Ekonomisystem Byta ekonomisystem för kundfaktureringen 
pga. att Visma Förening läggs ner 

4.2.3 Personal 

Insats Beskrivning 

Personalhandbok Se över och uppdatera befintlig 
personalhandbok. 

Personalutrymmen Identifiera behov kopplat till personalutrymmen 
som utgör underlag inför framtida renovering. 

4.2.4 Anläggning och Miljö 

Arbete med att utveckla och underhålla anläggningen är ett löpande arbete. Det utarbetas strategier 

för både lång och kort sikt. 



  
 

Insats Beskrivning 

Nytt ridhus  Arbeta vidare med bygglov, markköp och 
upphandling av entreprenad för byggnation av 
nytt ridhus 

Nya grushagar Ta fram lösning för nya grushagar då nytt ridhus 
förväntas ta upp grushagsyta och upphandla 
entreprenad för genomförandet. 

Renovering av anläggningen Planera för renoveringsinsatser i delar som 
ännu inte är renoverade samt ta fram förslag på 
finansiering 

Energieffektivisering Arbeta med planering och genomförande av det 
föreningen beviljats från Växjö kommuns 
energieffektiviseringsfond. 

Investeringsbidrag • Arbeta med planering och 
genomförande av de åtgärder som 
föreningen beviljats investeringsbidrag 
för från Växjö kommun. 

• Söka nya investeringsbidrag 1 okt 2023. 

Löpande underhåll • Uppdatera och planera 
underhållsplanen för VRK. 

• Planera ”Fixardagar”, 3-4 gånger per år 

4.2.5 Dataskydd (GDPR) 

Insats Beskrivning 

Personuppgiftsregister Hålla den registerförteckning över 
personuppgifter som Växjö Ridklubb hanterar 
uppdaterad. 

Integritetspolicy Publicera den integritetspolicy som arbetats 
fram på Växjö Ridklubbs hemsida så våra 
medlemmar kan läsa om hur klubben arbetar 
med och hanterar personuppgifter 

Handbok personuppgiftshantering Framtagandet av en handbok för 
personuppgiftshantering. Målgruppen för 
handboken är styrelse, däckarklubben och 
personal. Målet med handboken är att det ska 
vara lätt att göra rätt och den ska ge stöd att 
kunna göra rätt bedömningar i vardagen. 

4.2.6 Medlemsvård 

Insats Beskrivning 

Informationsmöten om styrelsens arbete Genomföra informationsmöten regelbundet vår 
och höst 

Genomföra medlemsaktiviteter Erbjuda aktiviteter som skapar sammanhållning 
för VRKs medlemmar 

4.2.7 Information och kommunikation 

Insats Beskrivning 

Fortlöpande kommunikation Fortlöpande kommunicera via hemsida, 
Facebook och Instagram så att medlemmar kan 
följa nyheter och kalenderhändelser under året. 



  
 

Information på hemsidan 
 

Information på hemsidan ska vara korrekt och 
uppdaterad. 

Boknings/träningsapplikation Undersöka alternativ för 
boknings/träningsapplikation för ridlärare och 
elever. 

4.2.8 Sponsring, stiftelser och fonder 

Sponsorsamarbeten med lokala företag är en viktig del i både ekonomi och god koppling till vår 

region. 

Insats Beskrivning 

Hitta sponsor för det nya ridhuset/den nya 
arenan 

 

Sponsorsamarbete med ICA Hovshaga  Kontakt med ICA i januari för planering av 
kommande år. En del i detta samarbete är att 
VRKs DK kommer och lussar hos ICA varje år. 

Hitta nya, bevaka och vårda befintliga 
sponsorsamarbeten, tex Länsförsäkringar, 
VEAB, Södra m fl. 

Kontakt med våra sponsorsamarbeten förs 
vanligast via deras hemsidor och ansökningarna 
har öppet vid givna datum (olika för olika 
företag). 

4.2.9 Lotteri och försäljning 

Insats Beskrivning 

Ullmax Försäljning 1 gång/år 

Newbody                              Försäljning 1 gång/år 

Toalettpapper och hushållspapper Försäljning 2 gånger/ år 

Försäljning av lotter  Luciashow 1 gång/år 

 

4.2.10 Övriga aktiviteter 

Insats Beskrivning 

Kick-off Tillsammans med personal och US planera och 
genomföra en gemensam kick-off 

Säker och trygg förening Arbeta för att fortsatt behålla certifieringen i 
SoT och delta på den gemensamma träff som 
inplanerats hösten 2023. Stor del av arbetet 
kommer att vara att ta fram plan för 
implementering av olika delar och påbörja 
denna. 

Ridsportpotten Identifiera behov och söka medel från en 
eventuell Ridsportpott 

Ridsportalliansen Medverka och bidra i Ridsportalliansen 
omfattande kommunens ridklubbar 

 

 

 



  
 

4.3 UNGDOMSSEKTIONEN – DÄCKARKLUBBEN 
Insats Beskrivning 

Styrelsearbete Lära oss mer om styrelsearbete genom att gå 
igenom och diskutera boken Ung och 
Engagerad i Ridsporten samt vår arbetsordning  

Förberedelser Planera och strukturera våra aktiviteter för 
föreningens ungdomar  

Aktiviteter Se över vilka aktiviteter som kan genomföras 
utifrån input från verksamheten. Vi kommer 
även hålla ett antal aktiviteter under våren och 
hösten. 

Teambuilding aktivitet/er Vi vill ha en teambuilding aktivitet för 
Däckarklubbens styrelse i början av året  

 


