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Verksamhetsidé, värdegrund, vision och mål 

Smedstorps Ryttarsällskap 

Den lilla klubben med det stora hjärtat 
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SRS verksamhetsidé 
Vi är en klubb med familjär karaktär som alltid utgår från hästens välbefinnande. 

Alla är välkomna och får möjlighet att utveckla sitt hästintresse, känna gemenskap och ha kul 

utan prestige.  

Värdegrund 
Välkommen till Smedstorps RS – Klubben där häst och människa respekteras. 

Hästen 

• Vi hanterar alla hästar med respekt och på sådant sätt som värnar om hästens 

välbefinnande. 

• Vi verkar för att öka kunskapen om hästhållning. 

• Vi tränar och tävlar utifrån hästens förutsättningar och vår egen förmåga. 

Människan 

• Vi strävar alltid efter att vara goda förebilder. 

• Vi försöker alltid ställa upp och hjälpa varandra.  

• Vi uppmuntrar till mångfald bland människor, tävlingsgrenar och inriktningar. 

Vi står givetvis bakom SvRF ledstjärnor. 

Vision 
Vi ska vara den lilla klubben med den stora bredden. Hos oss kan man tävla på alla nivåer 

eller bara umgås med hästen. 

Genom glädje ska vi vara den mest trivsamma klubben i Sverige. 

Verksamhetsområden 
SRSs medlemmar väljer på årsmötet en styrelse som har till uppgift att förvalta och utveckla 

föreningen. Nedanstående bild illustrerar hur SRSs verksamhet är organiserad. 

 
  

http://www.ridsport.se/svensk-ridsport/ledstjarnor/
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Aktivitetsektionen 

Jobbar för att skapa en bra gemenskap och sammanhållning för klubbens medlemmar. 

Sektionen ska årligen ordna ett antal aktiviteter som gynnar medlemmarnas intressen och 

utveckling. 

Tävlingssektionen 

Ansvarar för alla tävlingar som arrangeras av klubben samt cafeterian. Det innefattar all 

tävlingsadministration, så som att skriva propositioner, ta emot anmälningar, göra startlistor, 

boka domare/banbyggare, rosetter/plaketter, hederspriser, ljudanläggning, funktionärer mm. 

Målet är att årligen arrangera dressyr- och hopptävlingar på lokal nivå och WE på nationell 

nivå för ponny och häst samt att arrangera klubbtävlingar i hoppning och dressyr. 

Alla tävlingar ska vara väl genomförda med ett högt säkerhetstänk. 

Sektionen ska verka för att föreningen har deltagande lag i Allsvenskan. 

Mål och handlingsplaner 
Nedan presenteras de mål och handlingsplaner som styrelsen har formulerat 

Medlemsantal 

Klubben ska fortsätta att var en klubb med familjär karaktär men målet är att öka antalet 

medlemmar och ligga på en nivå runt 100 stycken. 

Vad ska göras Hur ska det göras Ansvariga  När ska det 

vara klart 

Kontinuerlig dialog med 

medlemmarna 

Via Facebook Styrelsen Löpande 

Medlemsenkät som 

utförs årligen 

Ta tillvara på vad 

medlemmarna tycker har varit 

bra/mindre bra. Vad det finns 

för önskemål på aktiviteter 

Sekreterare Årligen 

Ge löpande och aktuell 

information till 

medlemmarna 

All information ska finnas på 

hemsidan. Länkas sedan till 

Facebook 

Redaktör/ 

aktivitetsansvarig  

Löpande 

”Informera/synas” Delta på föreningsmässan som 

Nyköpings kommun anordnar 

Styrelsen Årligen 

Informationsmaterial Som beskriver föreningen Sekreterare 2021 

Medlemsbrev för nya 

medlemmar 

Ta fram ett brev med 

information om klubben 

Kassör Gås igenom 

årligen 
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Hög kvalitet på 

aktiviteter och tävlingar 

Utvärdera via medlemsenkät Sekreterare Årligen 

Barn och ungdomar 

Klubben vill öka antalet barn och ungdomar som är medlemmar. 

Vad ska göras Hur ska det göras Ansvariga  När ska det 

vara klart 

Aktiviteter riktade mot 

barn och ungdomar 

 Aktivitetssek. Löpande 

Ökat engagemang 

 

Arbete för att öka 
engagemang. Arbetet görs 
tillsammans med  
RF-SiSU 

Styrelsen 2021 

God och balanserad ekonomi 

Vad ska göras Hur ska det göras Ansvariga  När ska det 

vara klart 

Tydliggöra det 

ekonomiska flödet 

Ta fram en arbets- och 

processkrivningar för kassör 

och revisor 

Kassör 2021 

 

Aktiviteter 

Vad ska göras Hur ska det göras Ansvariga  När ska det 

vara klart 

Arrangera aktiviteter 

för medlemmarna 

Minst två per år 

 

Aktivitetssek. Löpande 

Aktiviteter riktade mot 

olika målgrupper 

Ta tillvara på resultatet från 

medlemsenkäten 

Aktivitetssek. Löpande 

Alltid genomföra 

planerade aktiviteter 

Undvika att ställa in aktiviteter 

men får tas fall för fall 

Aktivitetssek. Löpande 

Tävlingar 

Vad ska göras Hur ska det göras Ansvariga  När ska det 

vara klart 

Arrangera tävlingar Arrangera dressyr- och 

hopptävlingar på lokal nivå 

samt WE på nationell nivå 

Tävlingssek. Årligen 



Beslutad på styrelsemöte 2017-01-08 

Handlingsplaner uppdaterade 2017-02-01 

Reviderat 2020-12-06 

Arrangera 
klubbtävlingar 

Arrangera klubbtävlingar i 

hoppning och dressyr. 

Tävlingssek. Årligen 

Alla tävlingar ska vara 

väl genomförda med 

ett högt säkerhetstänk. 

 

Ta fram 

rutiner/rollbeskrivningar  

Tävlingssek. 2021 

Allsvenskepolicy Riktlinjer för vad deltagande i 

Allsvenske lag innebär för SRS 

Tävlingssek. Genomgång 

årligen 

Delta i Allsvenska Alltid anmäla lag om intresse 

finns. 

Tävlingssek. Årligen 

Tävlingsryttarpolicy Förväntningar på ryttare/klubb Tävlingssek. Genomgång 

årligen 

Främja utveckling Träningsbidrag, använder 

fördelningsnyckel för som finns 

i riktlinjerna.  

Tävlingssek. Genomgång 

årligen 

Främja tävlande Bidrag till resekostnader i 

samband med tävling, 

använder fördelningsnyckel för 

som finns i riktlinjerna. 

Tävlingssek. Genomgång 

årligen 

 

Andra riktlinjer 
• Kvalitetssäkring av Smedstorps RS  

• Tävlingsryttarpolicy 

• Allsvenskepolicy  

• Regler för Smedstorps RS klubbtävlingar   

• Uppmuntran till funktionärer 

• Riktlinjer för bidrag till resekostnader i samband med tävling 

• Riktlinjer för träningsbidrag 

• Antidoping plan 
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