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Motion  

Obligatoriska arbetstimmar för medlemmar 
Vi föreslår att alla klubbens medlemmar ska göra 20 obligatoriska arbetstimmar per år. 

Arbetstimmarna ska läggas på städdagar och arbetsdagar organiserade av föreningen. 

Jönköpings fältrittklubb är en ideell förening – basen för den svenska ridsporten är det ideella arbetet. 
Utan detta skulle betydligt färre barn och ungdomar få möjligheten att rida och umgås med hästar. Sett 
ur ett internationellt perspektiv gör detta svensk ridskoleverksamhet unik. Hela tävlingsverksamheten 
vilar på att människor vill och tycker det är roligt att göra en insats. 

För att kunna hålla den kostnadsnivå vi har idag är den enskilde medlemmens insats en förutsättning. 
Alla insatser är viktiga - stora som små. 

Jönköpings fältrittklubbs verksamhet vilar på tre ben: ridskolan – hästägarna – tävlingar. Insatsen som 
önskas är satt i förhållande till hur mycket du har möjlighet att utnyttja vår fantastiska anläggning. 

Förslag 
Ridskoleryttare förväntas göra minst 10 arbetstimmar per termin, inklusive cafeteriatjänstgöring. 

Tävlingsryttare/Hästägare uppstallade på Klämmestorp förväntas göra minst 10 arbetstimmar per 
termin.  

Tävlingsryttare/Hästägare uppstallade utanför Klämmestorp med anläggningskort förväntas göra 
minst 10 arbetstimmar per termin.  

Alt 1 Tävlingsryttare/Hästägare utan anläggningskort som tävlar för klubben förväntas hjälpa till 
minst 5 arbetstimmar per termin. 

Alt 2 Tävlingsryttare/Hästägare utan anläggningskort som tävlar för klubben förväntas hjälpa till 
minst 5 arbetstimmar per termin. De har även möjlighet att betala 1000:- / år till klubben för 
utebliven arbetsinsats. 

Alla ryttare oavsett var de är uppstallade ska utöver medlemstimmar vara funktionärer vid de 
tävlingar de deltar i. 

Arbetstimmarna utförs på arbetsdagar, städdagar och andra av klubben anordnade aktiviteter eller 
uppdrag från styrelsen. I början av varje termin skickas en plan på årets aktiviteter ut och 
medlemmarna meddelar vilka tillfällen man finns som resurs. 

Tävlingsryttare kan utföra sina arbetstimmarna genom att delta i clinics eller programpunkter i 
samband med ridskolans teoriveckor. 

Arbetstimmarna kan även utföras av familjemedlem eller annan utvald person. För medlemmar under 
15 år är vårdnadshavare/målsman ansvarig utförare av arbetsinsatsen. Alla arbetade timmar 



rapporteras till utvald arbetsledare för aktiviteten och checkas av denne. Varje medlem har ett 
egenansvar att rapportera sina insatser. 

Förslag från: Anneli Wetterström, Kristina Ögren, Sanna Persson, Tina Bergdahl, Nina Hegestrand


