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Bilaga 4 Medlemsuppstallning Riktlinjer
Antalet medlemsuppstallningsplatser i de respektive stall (Lektionsstallet och privatstallet)
bestäms av styrelsen. Vem som ska erbjudas plats bestäms av ridskolechefen.
Det finns inga fasta antal platser. Antalet platser kan variera beroende på prioriteringar. Sådana
prioriteringar kan vara att det tex behövs fler boxplatser för lektionshästarna eller att det är
ekonomiskt/strategiskt bättre att ha ett fullt privatstall innan ytterligare platser erbjuds i
lektionsstallet.
Idag finns för närvarande maximalt:
13 platser i privatstallet
7 platser i lektionsstallet (exkl ridlärarnas platser)
4 tillfälliga platser i lilla privatstallet
Som underlag för urval till platserna upprätthålls två intresselistor (ansv ridskolechefen). En per
stall. Namnordningen på listorna är utan inbördes rangordning, dvs det finns ingen etta, två osv.
Dock om det är så att vi har flera likvärdiga intressenter men bara en plats, vägs den tid man
stått uppskriven på intresselistan in. Intresseanmälan måste aktiveras var 12:e månad av
intressenten för att fortfarande vara aktuell. Man kan stå på bägge intresselistorna.
Förutom att följa de regler som finns i respektive uppstallningsavtal är det viktigt att de som
erbjuds medlemsuppstallningsplats är goda ambassadörer för föreningen och står för
föreningens policy. Eftersom vi är en liten förening är det också viktigt att den som erbjuds en
medlemsuppstallningsplats fungerar bra med övriga uppstallade.
Vi ger våra medlemmar möjlighet till en medlemsuppstallning för att få tillgång till vuxna
medlemmar som kan säkerställa bredden och kompetensen för föreningens fortlevnad.
Syftet med att ha medlemsuppstallade i lektionsstallet är främst för att få hjälp i
ridskoleverksamheten. Detta innebär bland annat att man gör 10 timmar stalltjänst/månad på
ridskolan. Ett annat syfte är att få en viss vuxennärvaro i stallet, för att kunna ge support till
ridskoleelever.
Till föreningens medlemsstallplatser ska väljas personer som:
• Är engagerade medlemmar i föreningen
• Är goda ambassadörer för RKF
• Är utan betalningsanmärkning
• Har goda referenser från tidigare uppstallningar
• Lämnar in utdrag från belastningsregistret (som är klanderfritt)
Lektionsstall
Utöver det som står ovan gäller också att:
• Intressenter på listan som har hästar som på kontinuerlig basis kan gå på lektion har
företräde till plats.
• Hästar i lektionsstallet går i sto respektive vallackhage med lössläpp
Privatstallet
• Box och hagplats tilldelas av ridskolechefen
• Eftersom stallet drivs till stor del kollektivt, är det viktigt att man, sett över en given
period, kan ta olika pass.
• Passchema läggs av de uppstallade tillsammans alternativt av en av ridskolechefen
utsedd uppstallad (som därmed får reducerad hyra)
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