
Rapport från årets konferens 

Den 13 september höll styrelsen och personalen årets konferens i en lånad kontorslokal med 
fantastisk utsikt över Söder Mälarstrand.  

Precis som tidigare år blev det en heldag av konstruktiva diskussioner och många goda idéer. 
Glädjande nog så var vi nästan fulltaliga; det är värdefullt för oss i styrelsen att få lyssna på 
personalen och samtala i lugn och ro utanför stallmiljö, och kunna fokusera på att blicka framåt. 

Dagens huvuduppgift var att jobba med ridskolans vision, verksamhetsidé och vår värdegrund, som 
inte har uppdaterats på länge och som styrelsen och personalen tycker behöver kalibreras mot de 
förväntningar som finns på föreningen och ridskolan. 
 
Här ser du resultatet av vårt arbete: 
 
Vision 
En vision är oftast uttryckt kort och koncist och ska vara en högst ställd ambition; till och med nästan 
omöjlig att uppnå. Vår ”gamla” vision är egentligen mer en verksamhetsidé och därför arbetade 
styrelse och personal fram en lite mer konkret verksamhetsidé och en mer kaxig och ambitiös vision. 
 

Gamla versionen  Nya versionen 
Gladö Ridsällskap vill vara en modern förening som 
kännetecknas av allas engagemang samt kompetent 
och föredömligt ledarskap. Verksamheten bedrivs på 
en funktionell, säker och trevlig anläggning.  
För oss innebär visionen: 
Att alla medlemmar kan känna engagemang 
Att miljön är attraktiv och inbjuder till social samvaro 
Att vi som förening vill vara ett idrottsligt föredöme 
inom ridskoleverksamhet. 
 

Gladö RS – föreningen med Sveriges ledande 
ridskola. 

 
 
Verksamhetsidé 
Vi ville justera verksamhetsidén så att den refererar både till föreningen och ridskoleverksamheten 
som föreningen bedriver. Dessutom ville vi framhäva det positiva som Gladö RS är känt för – att vara 
en välkomnande och familjär förening. Vi var även överens om att det var viktigt att inkludera något 
om hästarna och deras välbefinnande. 
 

Gamla versionen Nya versionen 
Vi ska erbjuda alla våra medlemmar möjligheten att 
utveckla sin ridning och tillfredsställa sitt 
hästintresse, så att ridsporten främjas. 
 

• Gladö Ridsällskap är en välkomnande och 
familjär förening som kännetecknas av allas 
engagemang. 

• Vi värnar om våra hästars långsiktiga 
välbefinnande. 

• Vi erbjuder en ridskola av hög kvalitet som 
ger alla medlemmar möjligheten att 
utveckla sin ridning och kunskap om hästen. 

 
 
 
 
 
 



Värdegrund 
Våra diskussioner kring värdegrund handlade främst om att förenkla och förtydliga. En central fråga 
var även att formulera värdegrunden så att vi bibehåller fokus på vår breda verksamhet och att 
inkludera hästarna. 
 
 

Gamla versionen Nya versionen 
Gladö Ridsällskap kännetecknas av: 
 
Glädje – trivsel, gemenskap och positiv anda 
Engagemang – alla bidrar efter förmåga, tid och 
kunskap 
Allas rätt att vara med – verksamheten är bred och 
omfattar barn, vuxna och personer med 
funktionsvariation från nybörjare upp till 
tävlingsnivå. 
 

Omtanke - för allas lika värde 
Glädje - trivsel och gemenskap 
Engagemang – alla bidrar efter förmåga 
Inkludering – en bred verksamhet för olika åldrar, 
kunskapsnivå, ambition och förutsättningar 
Respekt – för häst och människa 

 
 
Stort tack till alla som bidrog med lokal, god mat och fika och arbetsförberedelser – ingen nämnd och 
ingen glömd! 

 


