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                 Arvika Ridklubb. 

Verksamhetsplan 2023. 
Arvika Ridklubb är en förening som kännetecknas av tillgänglighet och en 

välkomnande och säker miljö för alla.  

Vi erbjuder roliga och utvecklande utbildningar och aktiviteter med hög 

kvalité, stöd och gemenskap med hästen i centrum.   

Vår föreningsanda bygger på kamratskap och ”fair play”. 

Ledordet ”Ett med hästen” visar hur viktigt det är att både hästar och 

människor trivs och utvecklas tillsammans. 

 

Medlemmar 

Våra medlemmar ska känna sig välkomna och uppleva en positiv stämning i 

föreningen. 

Mål 

• Hitta lösningar för att öka antalet medlemmar.  

• Anordna minst en ”medlemsdag” under året. 

 

Styrelsen 

Styrelsen, vald av medlemmarna, har på uppdrag av medlemmarna och 

årsmötet det övergripande ansvaret för personal och verksamheten. En 

styrelse som jobbar under goda förutsättningar och med en positiv anda ger 

klubben möjlighet att utvecklas. Styrelsen ger direktiv till ridskolechefen 

avseende föreningens verksamhet, samt ger stöd till föreningens 

ungdomssektion. Styrelsen har sekretess i enlighet med GDPR. 

Mål 

• Fokus på säkerhet för både personal, medlemmar och hästar. 

• Ha en långsiktigt fungerande planering för verksamheten. 

• Verka för god gemenskap. 

• Vara ett stöd för ridskolechef samt övrig personal. 
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Ridskolan 

Ridskolan växer stadigt och skall fortsatt erbjuda medlemmarna utbildning med 

hög kvalitet av välutbildade instruktörer och på väl fungerande och utbildade 

hästar.  

Mål 

• Fortsätta arbetet med att få in nya hästar i verksamheten för att säkra 

vår ökning av antalet uppsittningar med en kontinuerligt hög nivå på  

      verksamhetens kvalitet. 

• Arbeta för att kunna anställa mer personal för att möta det ökande 

antalet uppsittningar och ryttare. 

• Säkerställa att antalet kontrakterade lektionsryttare fortsatt ligger på en 

stadigt hög nivå.  

• Ridskolan skall präglas av god hästhållning där hästens individuella 

behov tillgodoses. 

• Fortsätta arrangera inspirerande kurser/föreläsningar för medlemmarna. 

• Personalen skall kompetensutvecklas fortlöpande. 

 

 

Medlemmar med egna hästar 

 

Vi skall ha en god dialog med de medlemmar som stallar upp sina hästar i våra 

stall samt med dem som löser ryttarlicens för ARK. 

 

Aktiviteter för våra medlemmar 

För att tillgodose våra medlemmars intressen är det viktigt att, utöver 

ridskolans verksamhet, olika aktiviteter anordnas. Aktiviteternas syfte är att alla 

våra medlemmar ska få möjlighet att utvecklas och ha roligt.  

Mål 

• Att erbjuda aktiviteter som passar alla oavsett ålder eller eventuell 

funktionsnedsättning. 

 

 

 

Ungdomssektionen (US) 

Alla våra medlemmar som är under 26 år ska ha möjlighet att verka inom US. 

US ska ta tillvara barn och ungdomars intressen i föreningen. US anordnar 

aktiviteter för att stärka gemenskapen för barn och ungdomar i klubben. 
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Mål 

• En väl fungerande ungdomssektion ska finnas på ARK. 

• US skall anordna viss avsutten verksamhet för våra barn och ungdomar. 

 

Anläggningen 

Basen i vår verksamhet är vår anläggning på Vik.  

Anläggningen ska skötas så att vår verksamhet kan bedrivas på ett säkert sätt 

och med hög kvalité.  

Mål 

• Kontinuerligt se över anläggningen, hålla den i bra skick på en hög 

kvalitativ nivå. 

• Kontinuerligt se över underlagen i våra ridhus så att vi kan erbjuda bra 

förutsättningar för våra hästar och ryttare. 

• Säkerställa att våra hästar har en trygg och säker miljö i enlighet med 

god djurhållning. 

• Fortsätta arbetet med att utöka och förnya våra utrymmen för 

verksamheten.   

 

Hållbarhet 

Jobba för en hållbar verksamhet och minska verksamhetens miljöpåverkan 

Mål 

• Kontinuerligt reflektera över vilken påverkan på miljön vår verksamhet 

får när nya beslut tas, samt i möjligaste mån minska denna påverkan. 

• Minst en gång om året följa upp och se över hur miljöarbetet har 

fungerat. 

 

Ekonomi 

En väl fungerande verksamhet kräver en god ekonomi. Inkomster och utgifter 

måste anpassas till varandra och vara i balans. 

Mål 

• 2023 skall föreningen uppvisa en ekonomi med ett fortsatt positivt 

resultat. 

• Se över möjligheter till nya aktiviteter samt verksamheter. 

• Öka antalet medlemmar med 10 %. 
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Tävlingsverksamheten 

ARK ska bedriva en kvalitetssäkrad tävlingsverksamhet med välutbildade 

funktionärer. Denna ska stimulera medlemmarna att aktivt delta som tävlande 

eller funktionärer. 

Mål 

• Ark skall anordna ett antal tävlingar på vår anläggning både på klubb- 

och regional nivå. 

 

Sponsorverksamheten 

Sponsring är en viktig del i föreningens intäkter. Och vi bör sträva efter att 

bygga långsiktiga relationer med våra sponsorer. 

 

Mål 

• Öka antalet skylt-sponsorer och därmed intäkterna. 

• Stärka relationerna till våra sponsorer genom att införa en sponsordag. 

 

 

I övrigt kommer vi fortlöpande under året att arbeta med:  
• Att arbeta för att uppfattas som den mest attraktiva anläggningen inom 

närområdet för såväl motions- som tävlingsryttare. 

• Att skapa hög trivsel och arbetsglädje för vår personal. 

• Att introducera vår förenings-policy i verksamheten.  

 

                                      Styrelsen Arvika Ridklubb 


