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EDS RS 
Verksamhetsdeklaration 

Gemenskap – Glädje – Kunskap  

Ridcenter på Dal  

2020 

Ordförande: Anna Johansson 
Haft sin post sen 2004 

Adjungerad: Therese Karlsson 
LOK-stödsansvarig 
Har varit med i styrelsen sen 2004 

Kassör: Katrin Nord 
Haft sin post sen 2004 

Ledamot: Susanne Kinhult 
Sammankallande i Tävlingssektionen 
Har suttit i styrelsen sen 2011 

Sekreterare: Jessica Sundén 
Vår Equipe guru 
Ingår i Tävlingssektionen 
Har suttit i styrelsen sen 2006 

Ledamot: Lena Johansson 
Café ansvarig 
Har suttit i styrelsen sen 2011 

Ledamot: Patricia Lindqvist 
Suttit i styrelsen sen 2005 

Ledamot: Elin Strutz 
LOK-stödsansvarig 
Idrott online expert 
Har suttit i styrelsen sen 2014 

BUS- representant: Wilma Ohlsson 
Ordförande BUS sen 2018  

Eds RS  
• Äger 3,5 ha mark 
• Paddock 40 x 80 meter 
• Ridhus 23 x 60 meter 
• 160 medlemmar 
• 100 uppsittningar/vecka 

• Hyr sedan hösten 2015 in sej hos Eds RS 
• Har 11 ponnyer/hästar i 

lektionsverksamhet varav 10 ägs av RpD 
• Har 1 heltidsanställd ridlärare/Hippolog 
• 100 uppsittningar/vecka 

 

Ledamot: Camilla Elfstedt 
 
Har suttit i styrelsen sen 2020 
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I oktober kommer ett förslag 
från kassören till nästa års 
budget. 

Ev. tycker någon kommitté eller 
någon annan kontoansvarig att 
vissa saker ska korrigeras.  

I november fastställs 
budgetförslaget i styrelsen.  

I februari/mars fattar årsmötet 
beslut om budgeten samt ger 
ansvarsfrihet till styrelsen för det 
gångna året.  

Uppföljning av budget görs vid 4 
tillfällen under året. Ser vi att 
något allvarligt är på gång så 
naturligtvis är det styrelsens 
ansvar att göra tätare 
budgetuppföljningar för att hitta 
åtgärder och komma tillrätta 
med budgeten.  

2

De fyra tillfällena är januari, 
april, augusti och oktober. 

Föreningen använder sej av 
Speedledger och bokför löpande 
med Swedbanks e- 
bokföringssystem.  

Föreningen har inge anställd 
kanslist utan all denna bokföring 
sker på ideell tid.  

Vi har delat upp föreningen i ca: 
10 budget konton där vi enkelt 
kan följa hur det går för de olika 
kontogrupperna.  

Meningen är att ett förslag på 
verksamhetsåret kommer också i 
oktober som senare fastställs i 
november, detta för att samköra 
de två processerna med 
varandra.   

Eds RS ekonomiska årshjul och nyckeltal 

Vi vill 
 varandra väl 

Vi gör 
 varandra bra 

Ett mål är att alla som blir nya i föreningen fyller i 
sina uppgifter direkt på nätet.  
På så vis får vi en snabbare och säkrare hantering, 
ingen faller mellan stolarna.  
Vi bygger vi samtidigt upp ett register med 
mailadresser dit vi kan skicka fakturor och 
medlemsutskick och på så sätt spara porto.  

Inventering:  
Vi borde i december göra årlig inventering inför 
bokslutet för att kassören ska kunna se hur mycket 
vi har i lager.  
Detta gäller främst kioskverksamhet och eventuell 
klädförsäljning.  

Sätta några mätbara ekonomiska mål ”nyckeltal” 
som t.ex. omsättning, soliditet, antal medlemmar, 
bidrag LOK-stöd och övriga,  

Mål för att underlätta för kassören 

Hållbart 
för framtiden 
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Att vara en förening för alla oavsett ålder eller 
gren inom hästsport man är intresserad av. 
Erbjuda alla såväl nybörjare som etablerade 
tävlingsekipage en fin anläggning där alla kan 
utöva sin fritidsaktivitet och även bli stimulerade 
såväl teoretiskt som praktiskt. Och på detta sätt 
främja gemenskapen och öka det personliga 
välbefinnandet. Ett av våra mål är att skapa ett 
livslångt intresse för hästar, ridsport och god 
kamratskap. 

Viktigt att föreningens årshjul och planering är 
synkade med ridskoleverksamheten. Med detta 
menas att när det är dressyr KM i klubben ska 
detta föregås av lite extra fokus på dressyr för 
ridskolegrupperna så att de också känner sej 
peppade och väl förberedda på att kunna ta del av 
den aktiviteten.  

Planering inför nästa verksamhetsår gör av 
ordförande och presenteras av denne på styrelsens 
möte i oktober, där övriga styrelserepresentanter 
har möjlighet att ändra lägga till eller dra ifrån 
aktiviteter.  

I november fastställs denna aktivitetsplan av 
styrelsen.  

Eds RS årsplanering för verksamheten.  
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I februari tas den på föreningens årsmöte.  

Löpande under året så ser styrelsen till att varje 
aktivitet blir så bra utförs som möjligt och att vi 
tillsammans hjälps åt att fixa funktionärer till alla 
aktiviteter.  

Vart annat år sen 2010 har föreningen en 
utvecklingsdag. Ett utvecklingsmål är att nästa 
gång ha det tillsammans med en annan förening.  

Framtida mål för denna verksamhet är att vi ska 
bli bättre på att använda oss av SISU i dessa 
aktiviteter.  

Detta med tanke på att kunna ge mer tillbaka till 
medlemmarna.  

Ett mål kan vara att genomföra en BAS utbildning 

När vi får kafeteria att kunna ha den öppen på 
sommaren och bli Eds bästa glasscafé. J 

Mätbart mål är att titta på antal medlemmar, antal 
SISU timmar,  
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Vi vill leda 
utvecklingen 

Sugar Cup 

Fälttävlan Light med 
fokus på säkerhet.  

Tack vare vår 
tävlingssektion blev vi 

ansvariga för detta 
koncept i vår region i 

Sverige.  

Hunting 

Kanske blir vi först i igen 
med att erbjuda hunting 

för våra ekipage.  

Detta är en mycket aktiv kommitté hos oss.  
Viktigt här är att vi är med på distriktets två 
tävlingsterminsplaneringdagar, en på vår och en på hösten.  

Detta för att kunna vara med och påverka utvecklingen samt att 
försöka få minst en lagtävling till oss per år. Detta för att få fler 
att upptäcka vår anläggning som tävlingsplats och på så vis få 
fler startande ekipage till våra övriga tävlingar under året.  

Samma här i oktober kommer tävlingskommittén med ett 
förslag på tävlingsdatum som ska passa in i föreningens övriga 
årshjul. Samma här finns en månad att få allt på plats.  

I november ska tävlingarna vara inne i verksamhetsplanen som 
tas på detta styrelsemöte.  

Tävlingssektionen gör ett fantastiskt arbete och i dagsläget har 
vi en lokal/regional nationaldagsdressyr, fem pay n jump per 
sommar, KM i dressyr och hoppning, Sugar Cup 2 kval och 
regionsfinal, samt några klubbtävlingar.  
Detta kommer att utökas med en dressyr och två hopptävlingar 
till under 2018.    

 

Mål: 

Följa utvecklingen övertid på våra Pay n´Jump 

Följa antalet starter på Nationaldagsdressyren 

Se ur ett geografiskt perspektiv vart de startande kommer ifrån.  

Utveckla tävlingarna som arrangemang, kringaktiviteter. 

Få till en mer permanent fälttävlansbana på anläggningen.  

  

 

 

Tävlingsverksamheten 
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Andra områden där vi är med är att vi sköter 
café på Sveabion i Ed.  

Det visas cirka 100 filmer om året där vi har 
minst en och max tre personal per film.  

Här finns en egen facebook grupp som skriver 
upp sej och kan stå på olika filmer.  

Asvarig för denna verksamhet är  
Anna-Maria Bonskog det innebär att hon ser 
till att godis, dricka och popcorn är påfyllt. Hon 
går även på möten med kommunens biogrupp 
där det bestäms vilka filmer som ska komma.  
Sen lägger Anna-Maria upp dem på FB 
gruppen och alla får välja vilken film man vill 
stå på. Och påminner oss om att denna film är 
kvar att besätta.  

 
Jobbar man på filmen så får man som 
betalning se filmen gratis.  

Mål: Här styr ju inte riktigt vi varken antalet 
filmer, pris på filmer eller annat. 
Det resultatmål som vi kan öka är att fler blir 
delaktiga och kan stå på bion.  

Bio kiosken 

Kiosk på Eds RS 
Här är den kioskverksamhet som bedrivs på 
tävlingar samt på vardagarna för 
ridskoleföräldrar.  

Utveckla den till Eds bästa sommarcafé med 
glass, våfflor och milkshake. Gärna i 
samarbete med kommunens 
feriepraktikanter.   

Ridverksamheten ska skötas av utbildad 
personal.  

Hästar/ponnyerska ha … utbildningsnivå.  

Terminsplaneringen för eleverna ska 
presenteras för elever och föräldrar 
terminsvis, och den ska vara väl integrerad 
med föreningens aktiviteter.  

Det ska också kunna visas upp en tydlig 
utbildningsplan/progression för eleverna.  

 

Mätbara mål: 

NKI, antalet elever i verksamheten,  

Utforma en enkät för rid elever och en för 
föräldrar där de kan svara på frågor, och 
utifrån den får vi tolka svaren.  

 

 

Ridskolan 
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Organisation 

Medlemmar: hur får vi mer engagemang 

Tillsammans 
utvecklas vi 

Tillsammans 
växer vi 

 

 

 

Mål: Även här kunna erbjuda 
medlemmar en enkät där de kan vara 
med och påverka innehållet i 
verksamhetsplanen och vad de vill 
utveckla.  

2004 
klubben  
bildas 

2007 
3,5 ha 
mark 
köps 

2008 
paddocken 
klar 

2011 
ridhuset 
börjar 
byggas 

2012 
Ridhus 
sarg 
underlag 

2013 
Ridhuset 
invigs 

2008 
Ridcenter 
på Dal 
startar 

2015 
Ridskolan 
startar i 
Ridhuset  

2016 
Undervå
ning klar 
VATTEN 

2017 
Övervå
ningen  

2018 
Invigning 
övervåning 
Ryttargala 

2019 
projektera 
nya saker 

Tidslinje 

Övriga saker från tidslinjen 

2009 har vi vår första Pay n Jump 

2016 Vinnaren av Sugar Cup i 
Sverigefinalen Ida Ström 

2016 Första SM deltagaren på 
ponny SM i hoppning Victoria 
Almroth 

2017 Ylwa Holgerssons 
uppfödning Beatrix uttagen till 
Unghäst VM för 6-åringar 
 
2018 Maria Bergers uppfödning 
uttagen till Unghäst VM för  
6-åringar 


