Forserums ryttarsällskap policy & villkor för medlemmar
Bakgrund
Forserums ryttarsällskap är en förening som ligger i Forserum. Ryttarsällskapet hade till en början
ridskoleverksamhet. Nu är det endast en tävlingsklubb där föreningen har en stor uteridbana samt
ett ridhus. Föreningens existens bygger på ett stort ideellt engagemang från medlemmarna.
Ekonomiskt är föreningen beroende av såväl medlemsavgifter, tävlingsintäkter, anläggningsintäkter
och bidrag. Flera aktiviteter, t.ex. tävlingar som föreningen håller, bygger på stor del på ideellt
engagemang.
Denna policy omfattar alla medlemmar i Forserums Ryttarsällskap och gäller vid sidan av övriga
styrdokument som styr verksamheten inom föreningen. Vi utgår i denna policy från att vi alla blivit
medlemmar i Forserums Ryttarsällskap av fri vilja, och att alla som verkar inom föreningen vill trivas
här hos oss. Vi är medvetna om att vi alla är människor och att vi ibland är väldigt olika och har skilda
åsikter, och så vill vi också att det förblir. Som en hjälp för att vi ska fortsätta trivas i Forserums
Ryttarsällskap så har denna policy arbetas fram och ska vara en vägledning för hur vi medlemmar
bör behandla varandra, hästarna och vår anläggning.
Medlemspolicyn utgår från föreningens värdegrund och stadgar samt även värdegrund och policy för
Svenska Ridsportförbundet, se deras hemsida.

Värdegrund
Värdegrunden säger att vi ska ha:
•
•
•
•

Öppenhet och demokrati
God etik och moral
God hästhållning
Sund ekonomi

GDPR
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att
hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25
maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Med anledning av dessa
förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer
utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer
om integritetspolicyn så hittar du den här https://idrottonline.se/ForserumsRSRidsport/globalassets/forserums-rs---ridsport/dokument/integritetspolicy---frs.pdf?w=900&h=900

Rättigheter som medlem
Medlem som fyllt 15 år har rösträtt då föreningen håller allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt
möte. Som medlem räknas den som har betalt medlemsavgiften, se vidare i stadgarna
Du har möjlighet att vara med och utforma samt påverka hur föreningen ska fungera i olika
sammanhang t.ex. genom deltagande i de allmänna möten som finns inom föreningen samt visa
intresse för arbete inom styrelsen.

Skyldigheter som medlem
Dina skyldigheter som medlem är bl.a. att uppträda på ett sätt som inte skadar föreningen och dess
verksamhet eller medlemmar. Att du följer föreningens stadgar, medlemspolicy och övriga
styrdokument som finns.

Hur vi bör behandla varandra
•
•
•

•

Ta avstånd från all form av diskriminering, trakasserier eller mobbing.
Var öppen och stå för en demokratisk process.
Tänk på att du i många sammanhang ses som en representant för FRS, t.ex. vid tävlingar, då
du skriver inlägg på sociala medier (t.ex. en blogg, Facebook). Tala gott om FRS och dess
medlemmar, och var rädd om vårt rykte!
Uppträd trevligt mot varandra och försök bidra till att alla känner sig välkomna. Ett hej och
ett leende kan betyda mycket!

Hur vi bör behandla våra hästar (alla djur)
•
•
•
•

Behandla våra hästar väl och med kärlek. Bättre att berömma än att straffa.
Tänk på att rida och uppföra dig säker i ridhuset, på ridbanor för allas säkerhet.
Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder
som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
Om du tävlar för FRS, tänk på att vara ett föredöme och visa gott horsemanship mot din
häst, och även ett gott sportmanship mot dina medtävlare och medhjälpare.

Hur vi bör behandla vår anläggning
•
•
•
•

Ta ansvar genom att följa rutiner och riktlinjer som finns på anläggningen.
Ta väl hand om vår gemensamma utrustning.
Säg till styrelsen om sådant som är trasigt eller annat som behöver åtgärdas.
Säg till styrelsen om du upptäcker faror för djur och människor.

•
•

Se till att det är minst lika snyggt när du går som när du kom till FRS. Tänk på att det är vi
tillsammans som har ansvar för att FRSs anläggning ser ren och snygg ut!
Tänk på att vara sparsam med våra resurser. Det vi inte slösar, kan vi i stället satsa på något
som föreningen behöver.

Vid köp av ridhuskort
Vid förmånligt köp av våra ryttarkort/hästkort behöver vi hjälp tillbaka för att anläggningen ska vara
brukbar, tjänster tillbaka. Man behöver då hjälpa till på minst 3 “aktiviteter” som anordnas av
ridklubben.

Ryttarkort/Hästkort
Medlemmar kan förmånligt lösa ridhuskort antingen för ryttare som då kan rida flera olika hästar
alternativt hästkort då man kan ha tex en medryttare som rider hästen. Observera då att
medryttaren skall vara medlem i ryttarsällskapet. Alla som vistas på våra anläggningar ska följa våra
regler detta gäller både personer med häst samt utan.

När du tävlar för FRS
För att du ska kunna lösa licens för FRS behöver klubben anordna tävlingar. När du då löser licens för
vårt ryttarsällskap ser vi gärna att du hjälper oss på “aktiviteter” som klubben anordnar.

Aktiviteter
Att hjälpa till på klubbens olika aktiviteter kan vara:
• Tävlingar
• Fixardagar
• Pay and ride/ Pay and jump
• Träningar
• Diverse olika aktiviteter som utannonseras av styrelsen.

Konsekvenser om medlemspolicy och stadgar inte följs
Vid konflikter eller om medlemspolicyn inte följs, bör det tas upp med berörda personer och/eller
med lämpliga personer inom föreningens styrelse. Vi försöker så långt det är möjligt att lösa problem
inom föreningen på ett bra sätt. Som en sista utväg kan styrelsen utesluta medlemmar, se utdrag ut
stadgar nedan.
”Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets
eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas.
Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen.”

Konsekvenser om man rider utan ridhuskort eller hjälm
Om man rider i ridhuset utan att ha betalat har styrelsen rätt att ta ute en avgift från berörd person
om 500:- Detta gäller såväl engångs ridning som uteblivet ridhuskort. Alla kan vara någons förebild
samt för allas säkerhet rider vi alltid med hjälm. Görs ej detta kan även här styrelsen ta ut en avgift
från berörd person på 500:-

Kontaktpersoner
Personer man kan vända sig till vid frågor eller om något problem uppstår är styrelsen.

Återköp och reklamationer
Vid köp av ridhuskort (ryttarkort samt hästkort) lämnar vi ej återköp. Ett ridhuskort är personligt
(gäller även häst) och kan ej överlåtas.

Referenser/länkar
Stadgar för Forserums Ryttarsälskap
Vision, värdegrund, policy och mål för Svenska Ridsportförbundet:
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Vardegrund-vision-och-mal/
Code of Conduct - SvRF och FEI
http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/Code-of-Conduct/

