
 
 
 

Verksamhetsplan 2023 för Ågesta Ridklubb 

 

Under verksamhetsåret 2023 kommer Ågesta Ridklubbs styrelse att sträva efter att: 

 

 Optimera aktivitetsutbudet i samarbete med medlemmar och ridskola med syftet att göra 
utbudet så attraktivt som möjligt för både barn och vuxna på alla ridnivåer och i samband 
med detta förbättra samarbetet med alla som bidrar till aktiviteternas genomförande 
(instruktörer, ridskola, domare, styrelse etc.) för att både ansvariga och deltagare ska få en 
så positiv upplevelse som möjligt. 
 

 Stärka engagemanget och gemenskapen bland medlemmarna samt arbetet med att göra 
stallet till en trygg och givande plats för alla genom insatser på samtliga nivåer i klubben – 
från US och miniUS till föräldragrupp, fritidsverksamhet och styrelse. Detta kan ske genom 
uppsuttna och avsuttna aktiviteter och genom att involvera både klubbens frivilliga och de 
övriga medlemmarna i föreningens demokratiska arbete i ännu större utsträckning än 
tidigare. 
 

 Fortsätta samarbetet med klubbens fritidsledare för att stötta dem i deras arbete med 
skötarna, ungdomsstyrelserna och den övriga fritidsverksamheten och intensivera dialogen 
med Stockholms Stads Idrottsförvaltning för att få dem att öka bidraget till 
fritidsverksamheten så vi återigen kan få bidrag till en tjänst på minimum 50%.  
 

 Synliggöra klubbens arbete och aktiviteter i ännu högre grad än tidigare genom att lägga till 
och optimera innehåll på klubbens nya hemsida, göra tydligare och mera informativa fysiska 
och digitala anslag samt utöka klubbens närvaro och genomslagskraft i sociale medier 
genom att de olika sektionerna till exempel delar varandras inlägg för att uppnå större 
spridning och därmed ett ökad deltagande och engagemang.  
 

 Vidta åtgärder som kan hindra ett negativt ekonomiskt resultat för 2023 och säkerställa att 
klubbens ekonomi återigen kommer i balans tack vara ökade intäkter och minskade 
kostnader. Detta kan vara åtgärder såsom ett optimerad aktivitetsutbud med ökad 
deltagande, nya typer av avsuttna och uppsuttna aktiviteter, högre medlems- och 
deltagaravgifter och eventuellt även sponsoravtal samt omförhandling av befintliga avtal. 
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