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Vision 

Få en god ordning på ekonomin, skapa en ridskola 
med mycket hög kvalitet, en konkurrenskraftig och 
välskött anläggning och tävlingar med mycket hög 
standard.  
 
Övergripande mål 2020 
 

God ordning på ekonomin 
Kontroll på intäkter och utgifter över årets alla månader och vi har ett 
professionellt förhållningssätt till verksamhetens alla delar. Vi ska skapa 
möjligheter att utveckling föreningen på ett långsiktigt hållbart sätt.  
 

Fördelning av ansvar mellan styrelse och personal 
Styrelsen ska arbeta strategiskt tillsammans med verksamhetschefen, som i sin 
tur leder det operativa arbetet. Detta för att föreningen, dess medlemmar och 
personal ska ha en tydlig riktning framåt men även en god kontinuerlig styrning.    
 

Utbildning av god kvalitet 
Vår utbildning till ridskoleelever och privatryttare ska vara ett attraktivt alternativ i 
regionen.  
 

En plats där man vill rida, vara och tävla 
En attraktiv anläggning för ridskoleelever, privatryttare, personal och besökare.  
 

Ömsesidig respekt och förståelse för varandra och våra olikheter 
Hästen och ridsporten är vår gemensamma nämnare och det står i centrum. Vår 
mångfald av kunskap och erfarenheter gör oss starka men det kräver öppenhet, 
tolerans och ömsesidig respekt.  
 

God kontakt med samarbetspartners  
Vi har en god dialog med externa aktörer såsom kommunen, regionen och 
sponsorer.  



 

www.jonkopingsfaltrittklubb.se/ 

3 

 

Styrelsen 
 
Efter ett antal tuffa år med ett styrelsearbete som i stora delar har behövt fokusera 
på det dagliga operativa arbetet, finns nu en förhoppning om att ändra fokus mot 
ett mer strategiskt arbetssätt. Styrelsen finns naturligtvis som ett dagligt stöd till 
verksamheten och verksamhetschef. Styrelsen har sedan en tid planerat för en 
strategidag (14/3) där strategin framåt ska mejslas ut. Mars är en bra tid för detta 
då den nya styrelsen är på plats.  

 
Ridskolan 
Ridskolan är kärnan av vår verksamhet och är en väl etablerad verksamhet med 
en god samlad kunskap och erfarenhet. Arbetet framåt liknar mycket det som 
redan påbörjats under 2019.  
 
Mål 2020 

 Arbeta med den sociala miljön för barn, ungdomar och vuxna 
 Ta tillvara på de ridande elever vi har idag och erbjuda hög kvalitet på vår 

verksamhet 
 Förbättra hästmaterialet och nyttjandegraden av de hästar vi har idag och 

verka för förutsättningar för att öka deras hållbarhet och välbefinnande.   
 Öka antalet elever/vecka på ponnysidan 
 Behålla elever/vecka på storhästsidan  
 Utveckla teoriverksamheten/utbildningen  
 Utveckla dagverksamheten 
 Arrangera klubbtävlingar 

 
Personal 
 
Under år 2020 ska styrelsen vi fortsätta förbättra arbetsmiljön. Med ledning av 
verksamhetschefen ska vi även hitta ett arbetssätt där vi alla i personalen blir ett 
team som förstår och kan arbeta utifrån de mål verksamheten strävar efter.    
 
 
Mål 2020 

 Tillsammans med verksamhetschefen skapa processer och strukturer som 
är hållbara på kort och lång sikt.  
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 Under höstterminen 2020 ha två personer på FU1, HT 2020 2-4 ungdomar 
på ULK I-III. 

 
 

Anläggning 
 
JFK har en stor anläggning med stallar, ridhus och ridvägar. Detta kräver mycket 
underhåll. Det är viktigt att underhållet sker på ett planerat sätt, så att rätt åtgärder 
kommer i rätt tid och att arbete och kostnader fördelas på ett riktigt och klokt sätt.  
 
Mål 2020 

 Fortsätta planering, tillsammans med kommunen, av nytt mellanridhus och 
ny sadelkammare. 

 Parallellt med kommunens arbete ska vi jobba med våra egna medel för att 
bygga ny klubbis i anslutning till mellanridhuset. 

 Fortsätta det påbörjade arbetet ideella insatser och sponsorer och befintlig 
personal förbättra skickat på övriga fastigheter samt lyfta inre och yttre 
miljö, för ökad trivsel och funktion. 

 
 

Ungdomssektionen 
 
US har en viktig roll att fylla i att vara en förebild för nästa generation som ska ta 
över ansvaret för verksamheten. Det är viktigt att de får det utrymmet och 
möjligheten att växa och ta plats i klubben och utgöra en länk mellan ridskolan 
och andra delar av föreningen. De bidrar också genom att arrangera olika typer 
av arrangemang och aktiviteter som bidrar till klubbens attraktivitet.  
 
Mål 2020 

 Få ordning på strukturen i US, med hjälp av oss vuxna.  
Om detta lyckas så är målsättningen att:  

 Arrangera minst två större aktiviteter.  
 Ansvara för genomförande av blåbärshoppning/lingondressyr.  
 Sköta barnridning och ponnyridning.   
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Tävlingssektionen 
 
TS leder och samordnar tränings- och tävlingsverksamheten för klubbens 
tävlingsryttare. TS har en viktig roll i att utåt visa upp föreningen och dess 
verksamhet.  

 
Mål 2020 
- Kontinuerligt utbilda funktionärer till våra tävlingar.  
- Fortsätta förnya material för att kunna hålla tävlingar på nationell nivå.  
- Ansvara för regelbunden träning i hoppning och dressyr.  
- Anordna tävlingar i hoppning och dressyr på lokal, regional och nationell nivå.  
- Verkar för att delta med lag i hoppning och dressyr i seriesystemet för ponny 
respektive häst.  
 

Sponsorer och marknadsföring 
 
Under 2019 har detta arbete i stora delar inte kunnat prioriterats men ska under 
2020 förhoppningsvis återtas med större kraft. Målsättningen är att den ska finnas 
en större arbetsgrupp som ska arbeta för ett gott samarbete med det lokala 
näringslivet men även arbeta med marknadsföring för våra utbildningar.  

Mål 2020 
 Att avtal finns på alla sponsorer och är samlat. 
 Att faktureringen fungerar till sponsorerna som betala in pengar till klubben 
 Våra sponsorer ska synas bättre på socialmedia 
 Jobba med nya sponsoravtal 

 
Kafeterian 
 
Kafeterian är en viktig samlingspunkt för alla grupper på anläggningen, inte minst 
för de ridskoleelever som tillbringar en stor del av sin fritid där. Kafeterian drivs 
helt ideellt av föreningens medlemmar. Den är också en viktig inkomstkälla 
speciellt i samband med tävlingar.  
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Mål 2020 

 
 Hålla öppet alla dagar ridskolan är öppen och vid alla träningar och 

tävlingar.  
 Hitta ett fungerade system för att dela ut kafeteriatider 
 Utöka den ideella gruppen som arbetar med kafeterian 

 


