
 

 

Funktionärsfördelning i Stävie RF uppdat. 1 januari 2018 
 

1. Bakgrund  

 

Till skillnad från kommunala idrottsanläggningar är det i Stävie Rf medlemmar och andelsägare som förvaltar Stävie 

Ridhus anläggning. Att förvalta anläggningen kräver inkomster och dessa genereras till största del genom 

tävlingsverksamhet. För att våra tävlingar och träningar ska vara populära även i framtiden måste vi arrangera 

tävlingar och träningar av hög klass på en välskött anläggning.  

 

Tack vare tävlingsverksamhetens inkomster har Stävie Rf kunnat hålla låga priser på både anläggningskort, medlems- 

och träningsavgifter. Vi som använder anläggningen har på detta sätt blivit subventionerade då föreningen inte tagit ut 

marknadsmässiga priser på avgifterna.  

 

I föreningen arbetar redan många medlemmar ideellt för att föreningen ska fungera. Exempel på detta är 

styrelsearbete, bokföring, administration av föreningens kurser och medlemsregister, snöröjning, städning, harvning, 

gräsklippning och uppdatering av hemsida. Föreningen behöver alltid fler ideella krafter.  

 

Här nedan beskrivs vilka aktiviteter och behov som Stävie Rf har i dag:  

 

 Antal tävlingsdagar är ca 12 st/år 

 Varje tävlingsdag kräver i genomsnitt ca 20 personer som funktionärer 

 Antal arbetsdagar på ridanläggningen är ca 6 st/år 

 Varje arbetsdag kräver i genomsnitt 6 personer för att ett normalt underhåll av anläggningen ska utföras 

 

2. Vem berörs av funktionärsfördelningen 

 

Du som är medlem och använder anläggningen räknas från och med 1 januari 2007 som en s.k. aktiv medlem. 

Kriteriet för detta är om du: 

 Har löst ordinarie avgift för anläggningskort 

 Är andelsägare som använder anläggningen (Ang. andelsägares arbetsplikt se under punkt 7 nedan) 

 Är kursdeltagare  

 Är medryttare på häst som ägs av andelsägare eller ridkortsinnehavare (medryttare ska vara medlem) 

 

För medlemmar som tävlar för föreningen se punkt 5 nedan 

 

3. Fördelning av funktionärer 

 

Medlemmar som betalat medlemsavgift och uppfyller kriterierna för aktiv medlem enligt ovan kommer från  

1 januari 2007 att omfattas av funktionärsfördelningen.  

 

Detta innebär att du som är en aktiv medlem ska delta antingen 

 som funktionär vid tävling/ar 

och/eller 

 vid arbetsdag/ar på anläggningen.  

 

Hur många pass du får bestäms årligen efter hur många medlemmar som finns samt tävlingar och arbetsdagar som 

planeras under året. Det beror också på hur mycket du som medlem deltar i verksamheten eller använder 

anläggningen. Du som använder anläggningen mycket kommer också att få fler poster tilldelade.  

 

En uppskattning är att 2-3 hela dagar per termin och aktiv medlem kommer att täcka det behov som finns idag.  

 

Medlem under 14 år representeras av förälder eller motsvarande om inte medlemmen själv har ålder/mognad eller 

kapacitet för att delta vid något av ovanstående.  

 



 

 

Om fler än två i en familj är aktiva medlemmar finns ett ”tak” som gör att hela familjen inte kan räknas som fler än 

två aktiva medlemmar.  

 

Givetvis är även passiva medlemmar välkomna att arbeta för föreningen och ridsporten på frivillig basis.  

 

Det kommer även att finnas en funktionärspool med ungdomar som mot en angiven kostnad kan komma i ditt ställe. 

Du får själv kontakta någon av dessa för att ersätta dig vid ditt tilldelade pass.  

 

4. Hur går det till? 

 

Styrelsen (eller funktionärsansvarig) kommer i början av varje termin (alternativt år) att fördela dig som är aktiv 

medlem på en eller flera poster, antingen som funktionär på någon av terminens tävlingar eller på kommande 

arbetsdagar. Alla medlemmar har möjlighet att önska pass innan schemat görs.  

 

Funktionärsfördelningen kommer att skickas ut samt publiceras på föreningens hemsida. Kontaktuppgifter till 

respektive person kommer också att anges. Du som inte kan komma på anvisad tid måste själv byta med någon eller 

skicka någon i ditt ställe. Din ersättare ska kunna utföra de uppgifter som du själv förväntades göra. Den som blivit 

tilldelad dagen från början är ansvarig för att ersättare infinner sig. 

 

Tävlingsledaren för respektive tävling alternativt ansvarig för respektive arbetsdag kommer att kontakta den som står 

uppsatt på anslaget i ridhuset ca en vecka innan för mer info.  

 

5. Medlemmar som tävlar för föreningen  

 

Alla som tävlar för föreningen subventioneras vid klubbens hemmatävlingar med en startavgift per meeting och 

ryttare(medlem) alternativt en efteranmälningsavgift per meeting och ryttare(medlem). Avser du att tävla på 

föreningens hemmatävlingar och kunna tillgodogöra dig denna subventionering ska du även delta vid  

 

 banbygge före tävlingen  

alternativt  

 rivning av banan efter tävlingens slut.  

 

6. Uppföljning  

 

Medlemsregistret kommer att ingå som en stående punkt vid varje styrelsemöte. Det kommer att uppdateras med de 

nya och aktiva medlemmar som tillkommit. Dessa kommer att sättas in på lämpliga platser i funktionärsfördelningen 

minst en månad innan aktuell dag som tilldelats.  

 

7. Särskilt om aktiva andelsägares arbetsplikt 

 

Aktiva andelsägare ska enligt beslut på stämman vara medlemmar i Stävie Ryttarförening.  

 

För de aktiva andelsägare som inte är medlemmar i ryttarföreningen, krävs enligt Ridhusföreningens stadgar att 

Ridhusföreningens stämma beslutar att överlåta på Ryttarföreningens styrelse att organisera andelsägarnas arbetsplikt.  

 

Styrelsen december 2017 


