Verksamhetsplan 2022 för Gerstorps Ryttarsällskap
Årsmötet 21-12-19 beslutar för 2022:

1. Återtag av huvudmannaskapet för Ridskolan på Gerstorp. Att i samarbete med
ridskoleentrepenör Stenholmen Utbildning AB utveckla ridskoleverksamheten.
2. Att förhyra ridhus och tävlingsanläggning av nybildade stiftelsen Folkungbygdens
islandshästidrott
3. Arbeta för att 2022 ska bli ett år då verksamheten fortsätter vara stabil med
utveckling av föreningens kärnverksamheter ( Ridskola, medlemsaktiviteter och
tävlingar).
4. Arbeta för att vara en attraktiv islandshästförening i Linköpingsområdet
5. Utveckla arbetet för fortsatt god trivsel för medlemmarna i föreningen.
6. Satsa på utbildningar för styrelsen och andra medlemmar som bidrar till föreningens
aktiviteter, t ex tävlingsfunktionärer, för att erbjuda medlemsaktiviteter av god
kvalitet som når många grupper.
7. Erbjuda medlemmar efterfrågade aktiviteter för att skapa engagemang och förbättra
kunskapen om islandshästen i föreningen. Gärna verka för återkommande aktiviteter
som kan skapa stabila rutiner och arbetssätt.
8. Fortsätta arbetet med att utveckla rutiner för att åstadkomma stabila och uppskattade
tävlingsarrangemang.
9. Arrangera ÖSM i samarbete med Stenholmen och Sundabakki islandshästcenter
10. Fortsatt kontakt med SISU Idrottsutbildarna Östergötland för att få stöd i arbetet med
att stärka medlemmarnas engagemang och utveckla föreningens verksamhet. Aktivt
arbeta med att registrera föreningens aktiviteter i IdrottOnline.
11. Följa framtagen kommunikationsplan för hur bland annat föreningens aktiviteter och
annan relevant information kan kommuniceras. Fortsätta arbetet med aktivitetsplan
kopplad till kommunikationsplanen.
12. Fortsätta delta aktivt i Östergötlands Islandshästförbund för att öka samarbetet
mellan distriktets lokala föreningar och därmed underlätta utformning av aktiviteter
samt arrangemang på distriktsnivå.
13. Fortsätta delta och påverka aktiviteter inom Svenska Islandshästförbundet, SIF, så
att lokala intressen tas till vara och bidrar till engagemang i frågor som rör alla
Islandshästvänner.
14. Arbeta för ett samarbete mellan Gerstorp Ryttarsällskap, Framtid
islandshästförening, Sportföreningen Meistari genom gemensamma aktiviteter och
styrelsearbete i stiftelsen Folkungbygdens islandshästidrott .
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