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STYRELSEKVÄLL – fokus strategi 2019 och framåt 

Verksamhet 

Hur ser verksamheten ut idag, vilka delar arbetar vi med, vad är vår kärna 

Styrelsen tittade tillbaka på det grundläggande strategiarbete som gjordes under 2017 baserat på 

Ridsporten 2025, och konstaterade att tanken med ridskolan som kärna och övrig verksamhet som 

olika nära ”bollar” fortsatt håller.  

Hur ser 2019 ut, vilken fas är vi i? Utveckla, befästa? 

Vi är i ett gott läge, med god beläggning på abonnemangsverksamheten och många fungerande 

aktiviteter. Vi fortsätter att vara modiga och prova nya saker och att vara uthålliga i det vi lanserar. 

Styrelsen konstaterade att vi är i ett läge där vi har en mycket god bas, och att 2019 ska handla om att 

befästa detta och arbeta med kvalitetshöjning i hela verksamheten. 

Vad är nästa steg för verksamheten, 2019 och framåt 

Vår flaskhals i mångt och mycket är anläggningen. Vi behöver göra en större strategisk plan för hur vi 

kan jobba vidare med utvecklingen. Styrelsen beslutade att vi behöver sätta av en systematisk 

framtidsdag, där vi enbart diskuterar anläggningens möjligheter, dagens läge och vårt önskade läge. 

Uppdraget för ridskolechefen 

Det utkast till arbetsbeskrivning för ridskolechefen som tagits fram gicks igenom och diskuterades.  

Budget 

Gå igenom översikt av budgeten 2019, så alla har bilden 

Kassören gick igenom det ekonomiska läget, samt budgeten. Styrelsen diskuterade vissa budgetposter 

för att bygga grundförståelse för uppbyggnaden. Styrelsen konstaterade att det ekonomiska läget ser 

gott ut, och att lite arbete återstår för att skapa en bra uppföljningsmodell av resultat och 

likviditetsutveckling. Kassör arbetar med detta tillsammans med ridskolechef och bokförare. 

Sponsring 

Hur vill vi jobba med sponsring och samarbeten, vilka mål har vi med sponsring och samarbeten 

Styrelsen diskuterade olika möjligheter kring sponsring och samarbeten. Styrelsen jobbar vidare med 

sponsringsbiten, som även behöver koordineras med tävlingskommittén. 
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