WESTERN RIDERS UPPLAND
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018
Verksamhetsplanen är utformad av 2017 års styrelse och sektionsansvariga enligt
nedan:
Ordförande:
Kassör:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Lars Jonsson
Rosie Billgren
Britt Larsson, sekreterare
Marika Franzén, vice ordf.
Marie-Louise Eriksson
Karolina Dahl
Camilla Jedberger, avgått
Nettan Koert
Solveig Fredriksson

Utöver styrelsen har följande sektionsansvariga verkat:
Tävlingssektion:

Mia Johansson, Marie-Louise Eriksson

Styrelsen planerar under perioden hålla 10 styrelsemöten samt 1-2 medlemsmöten.
Preliminärt styrelsemötesprogram för 2018/2019:
Februari 18 (konstituerande)
Mars 14
April 11
Maj 16
Juni 13
Augusti 15
September 12
Oktober 17
November 14
Januari 16-2019

Planeras en julfest för medlemmar i december 2018.

Tävlingar:
Följande tävlingar är planerade för år 2018:
- 21 april, Blueberry Cup, E, D och C -tävling plats meddelas senare (eventuellt på
Beateberg)
- ? augusti, Dannemora, E- och D-tävling
- 16 september, Autumn Western Games inkl. KM E, D och C-tävling - plats
meddelas senare (eventuellt på Rimbo Ridskola)

Utbildning/Träning/Kurser:
Dessa kan genomföras om intresse och engagemang finns från WRU:s medlemmar.
Alla aktiviteter kräver att några frivilliga ställer upp och hjälper till med både
förberedelser och genomförande.
- Träningsträffar
- Långritt/er med eller utan övernattning
- Filmkvällar
- Clinics för olika tränare
- Föreläsningar/Studiebesök
- Märkestagning för Westernridmärket
- WRAS kurser (tävlingsledare, tävlingssekreterare, domarbiträden, domare)
Klubben kommer att skicka någon eller några utvalda medlemmar till WRAS kurser om WRAS/distriktet anordnar några - för att utöka kunskapsbredden och därmed
funktionärspoolen.
Förslag på aktiviteter:
På medlemsträffen den 11 november 2017 kom det upp en del förslag:
-

Medlemsträffar för att lära känna varandra.
Att medlemmar själva ordnar träffar och aktiviteter för WRU-medlemmar.
Besöka t.ex veterinärkliniker.
”Vi rider och tränar tillsammans” ex. en speciell tid, plats, dag i veckan och
man åker dit utan anmälan och ser vilka som är där.

Övriga förslag från medlemsträffen:
- Bättre hemsida och FB-sida med mer uppdatering och information.
- Inga funktionärer – Inga tävlingar, ordna t.ex funktionärsträffar.
- Vid tävling kan varje tävlande “försöka“ ha med sig en funktionär.
- Medlemslista till alla medlemmar, en lista där medlemmar godkänt att dela ut
sina uppgifter till andra medlemmar.
- Välkomstpaket till nya medlemmar där det berättas om vad klubben står för
och medlemmar förväntas ställa upp på.

Investeringar:
Inga investeringar av betydelse är planerade.
All information återfinns på hemsidan www.wru.nu

* * *

För styrelsen WRU:

Lars Jonsson
Ordförande

Rosie Billgren
Kassör

Britt Larsson
Sekreterare

Marie-Louise Eriksson
Ord. ledamot

Karolina Dahl
Ord. ledamot

Marika Franzén
Vice Ordf.

