Verksamhetsberättelse för Distrikt VästsvenskaHalland inom Svenska Islandshästförbundet 2018
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Verksamhet
Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under verksamhetsåret och arrangerat ett höstmöte för alla
medlemmar med bland annat tävlingsplanering för 2019.
Ordförande har under året medverkat i möten med ridsporten i Göteborg som arrangerats av
Idrott och Förening i utredningen av vad som behöver göras för ridsporten i Göteborg
Ordförande har bevakat tävlingsfrågor och andra distriktsfrågor på SIF:s höstmöte i Västerås
och även på det tävlingsmöte som anordnades vid samma tillfälle
En nya medlemsförening i distriktet har tillkommit, Driffandi, som hade en person i
interimsstyrelsen på plats vid höstmötet.
Styrelsen har tagit fram ett årshjul som stöd för verksamheten där viktiga aktiviteter lagts in.
Vestur har ansvarat för en monter vid Euro Horse-mässan i Göteborg som sponsrades och
bemannades av distriktets föreningar.
Vestur har utlyst en fototävling för alla i distriktet. Tävlingen avslutas 2019

Anläggning
Arbetet med belysningen av området har färdigställs och rapport ska göras till Göteborgs Stad
angående bidraget på 100 tkr
Anläggningsgruppen har under året tagit fram förslag på utbyggnad av banorna och tagit in
offerter på arbetet.
Flera arbetsdagar har genomförts på området både vår och höst tillsammans med GHSK och
GHCC. Renoveringsarbete på passboxarna har gjorts under året och ska avslutas våren 2019
Tack till alla frivilliga som ställt upp och vi behöver fortsätta arbetet med anläggningen under
2019

Utbildning
Till höstmötet arrangerades ett uppskattat föredrag med Ylva Rubin på temat bett och
inverkan
Fritidsledarutbildningen med många anmälda flyttades fram pga klass1-varning och svårt
väglag.

Tävling
Vestur Vår nivå 2, kvaltävling genomfördes med ett femtiotal deltagare
VSM nivå 2 som fylldes med ca 70 deltagare anordnades med hjälp många funktionärer från
distriktets föreningar.
DM ställdes in och behovet av förankring tydliggjordes vid höstmötet.

Ungdom
Vesturs ungdomsläger ställdes in pga lågt antal anmälda. Något sent besked om tränare var en
av orsakerna.
En träningsdag för ungdomar anordnades på Sävebanan som ersättning för lägret.

Kommunikation och webb
De nya webbsidan har bidragit till snabb och säker information till alla i distriktet. Facebook
används också för snabb kommunikation med medlemmar och inom styrelsen.

Digitala brevlådor samt en lathund för styrelsen har funnits under året.
En dropbox finns på plats för att dela dokument inom styrelsen.
Webbansvarig har tagit fram dokument angående GDPR för Vestur

Vestur och dotterbolaget GHP – Göteborgs Horse Park
Ordförande har under året ingått i GHP:s styrelse och anläggningsansvarig har varit
adjungerad. Sven Bjerén har även bistått med stöd i kassörens arbete i bolaget. Kassören i
GHP som representerade Vestur avgick från GHP:s styrelse vid årsskiftet och en person från
GHSK har adjungerats fram till bolagsstämman 2019.
Styrelsen i GHP har under året arbetet för att förlänga arrendet och skapa samarbete med
byggföretaget Serneke kring utbyggnad och utveckling av området i ett antal möten. Man
också haft möten med föreningarna inom ridsporten i Göteborg hos Göteborgs Stad, Idrott
och Förening. Där diskuterades hur ridsporten i Göteborg ska få ett bättre stöd och även
utrymma för anläggningar.

