Verksamhetsplan 2022
Styrelsen
Styrelsen sammanträder första måndagen i månaden. Främst genom digitala möte men fysiska möten
sker 2–3 ggr per år. 2022 kommer styrelsen att handla upp extern bokföringstjänst och årsredovisning
och kassören i styrelsen övergår till en controllerfunktion. Medlemskategorier samt medlemsavgifter
liksom styrelseersättningar kommer att ses över. En ny hemsida kommer lanseras under Q1, med
ökade möjligheter till bra information och dialog med medlemmarna.
Styrelsen har beslutat att den strategiska inriktningen 2022–2025 ska vara:
”Att främja intresse och kunskap om islandshästen genom att erbjuda utbildningar, tävlingar och andra
aktiviteter för alla, oavsett nivå, enligt Stormurs motto ’Med islandshästen i centrum’.”
Stormur kommer i år speciellt satsa på barn/juniorer inom Stormur och genomföra lättare tävlingar och
andra passande aktiviteter och en ungdomsansvarig kommer ta plats i styrelsen. Islandshästens dag
den 1 maj blir en Stormurdag inom Stormur där vi bjuder in alla medlemmar att ta del av islandshästens
användbarhet.
I och med SIFs medlemskap i RF så har nu lokalföreningarna tillgång till stöd av SISU Idrottsutbildarna
och styrelsen avser att i vår bjuda in Upplands SISU-konsulent för att diskutera vilka möjligheter som
finns.
Tävlingsverksamhet
De officiella tävlingar som planeras under året är Stormurmästerskapen samt Stormur Extra Light, som
båda förläggs på Marma Torp.
Icke officiella tävlingar som riktar sig mot exempelvis barn kan läggas på andra anläggningar. En
inofficiell ridhustävling genomförs i mars på Stångberga.
Styrelsen kommer under 2022 att undersöka vilka anläggningar vi ska hyra för våra olika aktiviteter.
Utbildningsverksamhet
Inom Stormurs arbete med utbildningar vill vi skapa möjlighet för barn, unga och vuxna att utbilda sig
utifrån sin nivå och främja förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, lärande och
utveckling inom islandshästidrott.
Vi vill bidra till att öka och stärka fokus kring hästvälfärd i de utbildningar vi erbjuder och möjliggöra
kunskap, utveckling och fortbildning av hög kvalitet för de som vill lära sig mer om islandshästar och
främja kvalitativa kunskapshöjande allmänna hästutbildningar oavsett prestation- och ambitionsnivå.
Under 2022 planerar Stormur att genomföra digitala föreläsningar och clinics inom temat hållbar häst
och preventiv friskvård för häst.
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