
Verksamhetsplan för Oskarshamns Ridklubb 

Vision för Oskarshamns  Ridklubb 

Mål 
Att ge barn och vuxna i Oskarshamn med omnejd möjlighet att får rida och umgås 

med hästar. 

Inledning. 
ORK verksamhetsplan har funnits under många år. Den har varit omfattande och 

detaljrik. Verksamhetsplanen behöver utvecklas för att bli ett levande dokument som 

är känt av alla medlemmar i ORK. En vision behöver processas fram under 2013 och 

utifrån den processa fram en verksamhetsplan 2014 och framåt. 

 

Ledning och styrning 
Styrelsen tillsammans med verksamhetschef styr verksamheten. Styrelsen ansvarar 

för övergripande frågor, policyer och strategier. Styrelsen är arbetsgivare och 

ansvarar för arbetsmiljön. Verksamhetschefen ansvarar för verksamheten, verkställa 

styrelsens beslut samt återkoppla till styrelsen 

Verksamhet 

• Medlemmar    

a)Medlemmar   

Ork erbjuder olika medlemsaktiviteter. 

b)Medlemsuppstallade –  

ORK erbjuder boxplatser till medlemmar med egen häst. 

c)Café 

Service till medlemmar och tillresande vid tävlingar och övriga 

evenemang 

d)Arrangemang  

Clinic, Ridsportensdag, loppis, trivsel arrangemang 

• Ridskolan  

a)Ridskola 

Ridskoleverksamheten är ett grundfundament i ORKs verksamheten. 

Erbjuder kvalitativt hög utbildning inom ridning och hästkunskap. ORK 

erbjuder även ridning för funktionshindrade med utbildande 

instruktörer. 

Erbjuder ridlektioner och träningar vid olika tidpunkter för alla. 

 

b)Träningar 

Erbjuder kontinuerligt träningar både för ORKs egna instruktörer som 

externa . 

 

 

 



c)Personal 

ORK har väl utbildad personal som garanterar en hög kvalitativ 

utbildning för medlemmar. Kompetensutbildning av personal sker 

enligt plan. 

d)Hästar 

Hästarna i verksamheten ska ha den utbildningsnivå som 

verksamheten kräver. Verksamhetschefen tillsammans med 

personalen avgör när häst ska avyttras eller köpas in till 

verksamheten. 

e)Anläggning 

Anläggningen ägs av Oskarshamns kommun. ORK hyr och driver 

anläggningen. Det krävs kontinuerligt underhåll för att anläggningen 

ska vara i besöksskick och hålla hög kvalitet.. 

• Tävlingar  

a)Tävlingar 

Tävlingssektionen planerar i samråd med verksamhetschef 

tävlingssäsongen. Det anordnas klubb-, lokala och  regionala tävlingar 

inom både hoppning och dressyr enligt fastställd plan. 

b) Licensryttare 

 Licensryttarna är ambassadörer för ORK. Vår strävan är att ha lag 

inom både dressyr och hoppning som representerar ORK.  

• Ungdomssektion            

Vi har ett aktivt US. US arbetar enligt sin egen verksamhetsplan 

• Ekonomi  

a) Ekonomi  

ORK strävar efter att ha en sund och stabil ekonomi. 

Styrelsen ansvarar tillsammans med verksamhetschef att budget tas 

fram och följs. Verksamhetschef redovisar månadsuppföljningar till 

styrelsen. 

b)Sponsring  

Sponsring är en viktig del av ekonomin. Ork har därför en 

sponsoransvarig som aktivt arbetar med sponsorer. 

 

 

 


