
Vad gör styrelsen?   

Information inför årsmöte 2023  

JRF:s styrelse driver föreningens långsiktiga utveckling: vilken sorts ridskola vill vi vara, och varför? 
Styrelsen är också ett stöd och bollplank till verksamheten. Verksamhetschef Anna Tholander 
rapporterar till styrelsen. Vi arbetar med högt och lågt – från att hålla ordning på föreningens 
ekonomi till att ordna städdagen där vi gör sommarfint på ridskolan. Men framför allt vill vi ju skapa 
möjligheter för att fler ska vilja och kunna engagera sig i vår fina förening! Vi vill göra det enkelt för 
dig som medlem att bidra i föreningens utveckling. Det fina med att vara en föreningsdriven ridskola 
är ju att JRF blir det vi gör tillsammans!   

Styrelsen väljs av årsmötet – och kanske är du en av dem som blir valda då? Har du kanske idéer om 
vad vi borde göra bättre eller annorlunda, eller är du en fena på något av allt det vi i styrelsen gör? 
Tveka inte att höra av dig, till valberedningen som tar fram förslag till årsmötet eller till någon i 
styrelsen om du skulle vilja veta lite mer.  

Roller i styrelsen 2022 – så här har vi fördelat arbetet under året som gått:  

Ordförande: Leder styrelsens arbete, hanterar formellt samarbete med Järfälla kommun, sitter 
ordförande på styrelsemöten. Ordförande är firmatecknare och arbetsgivare.  

1e vice ordförande: Leder arbetet med föreningsutveckling, utbildning, firmatecknare, 
verksamhetskompetens  

2e vice ordförande: Leder arbetet med föreningens verksamhetsutveckling, strategier och 
säkerhetsfrågor  

Kassör: Leder arbetet med ekonomisk styrning, finanseringsstrategi, firmatecknare  

Sekreterare: Leder arbetet med den formella dokumentationen i styrelsen och föreningen. 
Protokollförare och diarieföring.  

Ungdomsledamot och personlig ersättare: Representerar USEK, ungdomssektionens behov och 
idéer.  

Ledamöter och suppleanter leder och deltar i följande arbetsgrupper:  

Sponsring/samarbeten: Leder arbetet med att hitta och förhandla med sponsorer och bidragsidéer 
och föreslår utvecklingsaktiviteter med olika typer av organisationer  

Kommunsamarbete: Leder arbetet med kommundialog gällande anläggningen, 
hyresavtalet,  bidragsfrågor och fritidsfrågor  

Tävlingskommittén: Leder arbetet med att tillsammans med verksamheten planera och genomföra 
tävlingar  

Utbildning/föreningsutveckling: Leder arbetet med att utveckla förening och medlemsengagemang 
med hjälp av Riksidrottsförbundets utbildningar i ledarskap och medlemsaktiviteter. Fokus på barn 
och ungdomar och deras föräldrar samt USEK  



IT-frågor: Leder arbetet med rätt IT-hjälpmedel för både föreningen och verksamheten, GDPR  

Kommunikation: Leder arbetet med att kommunicera och planera förenings- och medlemsfrågor i 
samklang med verksamhetskommunikationen.  

Evenemang: Leder arbetet tillsammans med verksamheten för att skapa medlemsevenemang som 
ger tillhörighet, kunskap och glädje i förening och anställda  

  

Så jobbar vi  

På årsmötet, som ska äga rum senast 15 mars, väljs styrelsen av föreningens medlemmar.  

Vi i styrelsen har möte en gång i månaden. Då brukar vi börja med att fika ihop en halvtimme och 
sen varar mötet i två timmar. Senast 21.00 avslutar vi mötet så att man hinner hem i rimlig tid. 
Ridskolechefen deltar på dessa möten och uppdaterar oss om verksamhetens löpande arbete.  

Vi i styrelsens presidium, alltså ordförande och 1:e samt 2:e vice ordförande, har cirka varannan 
vecka ett operativt möte tillsammans med ridskolechefen där vi fungerar som ett stöd i arbetet med 
ridskolans verksamhet.  

Arbetsgrupperna träffas när de har behov, cirka 4-8 gånger per år, ofta digitalt.  

 


