
1

ARBETSBOK

Tillsammans 
sTärker vi 
ridsporTen
En utbildning inom ramen för Svenska Ridsportförbundets medlemssatsning.
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Arbetsboken – början på en handlingsplan

Den här arbetsboken är ett sätt att gå från ord till handling. Genom att dokumentera tankar, 
frågor, svar och diskussioner direkt i arbetsboken under workshopen, tar vi det första steget 
mot en färdig handlingsplan för att öka engagemanget i vår förening. Arbetsboken är inte 
självinstruerande utan bygger på deltagande i workshopen ”Tillsammans stärker vi ridsporten”.

En miljon människor är intresserade av hästar och ridning och ridsporten rider på en 

sportslig framgångsvåg. Nu har vi chansen att inspireras, och tillsammans lyfta hela 

ridsporten. Svenska Ridsportförbundets mål är fler och nöjdare medlemmar. Den ideella 

ridsportföreningen är hjärtat i svensk ridsport. Genom öka engagemanget i just din 

ridsportförening kan vi växa oss starkare. Låt oss ta vara på kraften i ridsporten – nu.
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vÅr ridklUBB 
är Unik!

Vad vill vi att våra medlemmar ska göra?

Vad vill vi att våra medlemmar ska känna för vår ridklubb?

Vad behöver våra medlemmar veta för att göra/känna det vi vill?

 

?

?

?
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ideellT 
enGaGemanG

Är det lätt att engagera människor ideellt?

Lätt                                                         Svårt

Kommentar:

Är det lätt att engagera människor ideellt i vår ridklubb?

Lätt                                                         Svårt

Kommentar:

?

?
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En del påstår att föreningslivets tid är förbi, att det ideella arbetet spelat ut sin roll. Andra menar att 
engagemanget idag är lika stort och i vissa delar större än någonsin. Helt klart är att ridsporten står 
inför nya utmaningar när det gäller att utveckla och ta tillvara det ideella engagemanget. Det kan handla 
om nya sätt att möta medlemmar och göra det enklare att engagera sig. Men det kan också handla om 
att hitta nya målgrupper som vill utvecklas inom föreningslivet. Genom att bättre möta och i vissa delar 
anpassa det ideella arbetet och engagemanget till dagens krav och framtidens utmaningar. Då kan vi 
tillsammans stärka ridsporten.

Positiv kraft

Framtidens ledare

Ridklubben är mötesplatsen – för alla

Medlemstapp?

What’s in it for me?

Hårdnande regelverk

Strategisk vs. operativ

möjliGheTer  
& UTmaninGar



6

hUr skapar vi 
enGaGemanG 

 Fråga! Fråga igen 

 skapa mötesplatser 

 Genom bemötande 

 Lyssna  

 Identifiera behov 

Motivera vårt val:

Åtgärder i vår förening:

Fler exempel:

inFormellT

Prioritera! Numrera 
följande där 1 är viktigast 
och 5 mindre viktigt.
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hUr skapar vi 
enGaGemanG  

 Valberedning – Välj smart 

 struktur – organisation 

 struktur – Arbetsbeskrivning 

Motivera vårt val:

Åtgärder i vår förening:

Fler exempel:

FormellT

Prioritera! Numrera 
följande där 1 är viktigast 
och 3 mindre viktigt.
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mÅlGrUpps- 
analYs

Våra målgrupper

 Målgrupp Ålder  Kön Utbildningsnivå Anteckning

Kommentarer:

nya målgrupper

      Målgrupp          Beskrivning                 Motiv       Åtgärd

Kommentarer:
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Vilka målgrupper når vi inte idag?

Hur kan vi nå dem?

ställer det nya krav på oss?

Kommentarer:

?

?

?
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prioriTera
Vad är viktigast för oss att jobba vidare med?

Vad får mest effekt? 

Svår                        Genomförande                      Lätt 

Li
te
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handlinGs-
plan 
        Vad ska vi göra?             Hur ska vi göra det?       Vem/vilka ska göra det?     När ska det vara klart?         Status

Område:

        Vad ska vi göra?             Hur ska vi göra det?       Vem/vilka ska göra det?     När ska det vara klart?         Status

Område:

        Vad ska vi göra?             Hur ska vi göra det?       Vem/vilka ska göra det?     När ska det vara klart?         Status

Område:
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Svenska Ridsportförbundet
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm
Tel. 0220-456 00
www.ridsport.se 


