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Ungdomssektions årmöte år 2005

Bakgrund

Ridsportförbundet har p̊a samtliga niv̊aer i organisationen ungdomssektioner,
och i många fall finns även möjlighet för ungdomsrepresentanter att delta i
de andra sektionernas styrelsearbete. Tanken med ungdomssektionerna är att
ungdomarna ska f̊a en demokratisk fostran och lära sig hur man kan arbeta
ideellt för att p̊averka sin och andras situation.

Detta har även behandlats i idéprogrammet Ridsporten Vill beträffande ung-
domars inflytande: Stöd är viktigt när det gäller att ta ansvar. Att ha en
mentor eller erfaren ledare att fr̊aga när man är osäker underlättar an-
svarstagandet. V̊ar strävan är att engagera ungdomar i ridklubbens alla
verksamheter. Ett sätt är att utforma de aktiviteter som ungdomssektio-
nen bedriver s̊a att de intresserar även äldre ungdomar, b̊ade som delta-
gare och som förtroendevalda i ungdomssektionen. Ungdomar ska ing̊a som
förtroendevalda i styrelser, sektioner och kommittéer och ridsporten behöver
den kompetens de har vad gäller hur ungdomar vill att verksamheten ska
vara utformad. P̊a s̊a vis blir v̊ara ridklubbar kreativa. Det som gäller för
ridklubbar ovan, bör även vara giltigt för hela distriktets verksamhet.

I Stockholmsdistriktet finns det dock en väsentlig skillnad mellan ungdoms-
sektionens (DUS) och övriga sektioners arbetssätt. Styrelsen i utbildnings-
sektionen lämnar förslag, som sedan genomförs av kanslipersonal eller andra
lämpliga inhyrda personer. Ledamöterna i DUS förväntas dock b̊ade planera
och genomföra aktiviteter i form av t.ex. kurser, tävlingar eller studiebesök.

Under 2004 arrangerade DUS nedanst̊aende aktiviteter.

◦ 2 US-kurser; föreningsteknik för klubbarnas US
◦ Planeringskonferens för DUS styrelse
◦ Vi i stallet; kunskapstävling för de upp till 13
◦ Brännbollsturnering
◦ 2 FULK; för 12-14-̊aringar som vill känna p̊a ULK
◦ Studiebesök



◦ Bästa US; tävling mellan klubbarnas US
◦ Handledarutbildning p̊a materialet Vara
◦ Ungdomsdag; clinic och anti-mobbning
◦ Globen; teckningstävling i montern

Ett baskrav för att komma i fr̊aga som ledamot i DUS torde vara att man
har suttit i styrelsen för klubbens US, eller motsvarande, och att man p̊a
s̊a sätt lärt sig grundläggande mötesteknik samt att arrangera aktiviteter för
ridklubbens ungdomar. Att lära sig att arrangera aktiviteter borde allts̊a inte
vara syftet med DUS. Det borde ocks̊a finnas en policy att alla Stockholms-
distriktets sektioner bedriver sin verksamhet p̊a samma villkor.

Problem

Stockholmsdistriktets ungdomssektion (DUS) har problem med rekrytering
av ledamöter. Varje årsmöte har dock de cirka 10 platserna i styrelsen kunnat
fyllas, men nästa problem är att de nya ledamöterna inte finner sig tillrätta i
sin nya roll, och uteblir fr̊an möten och aktiviteter. Under 2004 hölls 8 proto-
kollförda möten, där ledamöternas närvaro varierade mellan 1 och 8 tillfällen.
Under samma år arrangerade DUS 11 aktiviteter, där ledamöternas närvaro
varierade fr̊an 0 till 9 tillfällen. Sammantaget visar det sig att ledamöternas
engagemang under året uppg̊ar till mellan 2 och 16 tillfällen. Av de 4 le-
damöter som varit mest aktiva, sitter 3 som representanter i distriktsstyrel-
sen. DUS kan allts̊a konstateras best̊a av en liten grupp som st̊ar för hela
engagemanget och verksamheten, och en större grupp som aldrig kommit in
i verksamheten.

Tänkbara orsaker

De ungdomar som en g̊ang har valt att tacka ja till en plats i styrelsen måste
förhoppningsvis ha haft andra ambitioner än att tillhöra gruppen som st̊ar
utanför verksamheten. Varför blir det fel? Nedan diskuteras n̊agra tänkbara
orsaker.

• Det är DUS verksamhet det är fel p̊a, som inte förmår engagera de
nyvalda ungdomarna.

• Det är de etablerade ledamöterna i DUS det är fel p̊a, och deras ar-
betssätt, som inte förmår att knyta till sig de nyvalda ungdomarna.

• Det är fel personer som rekryteras till DUS. I s̊a fall ligger felet hos
valberedningen, som felaktigt marknadsfört vad en plats i DUS innebär.

Det är tänkbart att alla punkterna ovan är inblandade i problemet, men
de punkter som bör behandlas till att börja med är de tv̊a förstnämnda.



Valberedningens arbete är ocks̊a av stor vikt, men förhoppningen är att om
DUS kan visa en tydlig inriktning för sin verksamhet, s̊a kommer lämpliga
personer att söka sig till DUS.

Förslag

1. DUS byter inriktning p̊a verksamheten, och byter arbetssätt. Som näm-
nts ovan, bör syftet inte vara att ungdomarna p̊a distriktsniv̊a ska
arrangera aktiviteter, det ungdomssektionen istället borde vara är en
lobbygrupp gentemot resten av Stockholmsdistriktet och andra organ,
och föra upp viktiga fr̊agor för att säkra att ett ungdomsperspektiv är
representerat. Ett exempel p̊a tänkbart fokusomr̊ade, är det projekt
om skolidrotten som CUS arbetar med. Där skulle DUS kunna ligga i
täten och undersöka hur vi i Stockholm skulle kunna jobba med dessa
fr̊agor. En annan diskussion som inte förs i tillräckligt stor utsträckning,
är vad som egentligen försigg̊ar p̊a v̊ara ponnytävlingar, t.ex. utg̊aende
fr̊an Ridsporten Vill. DUS skulle kunna initiera en debatt om kunskaps-
niv̊an hos ponnyryttare och -föräldrar och en annan om vilken typ av
banbyggnad som främjar god ridning hos v̊ara juniorer, osv.

2. Om diskussionerna ovan ska vara möjliga att föra ställs speciella krav
p̊a DUS ledamöter. Det är d̊a relevant att fr̊aga sig vad ungdomar kan
och är bra p̊a. Sammantaget kan sägas att de vet vad de vill göra och
hur de skulle vilja ha det. Däremot har de inte lärt sig hur idéer kan
förverkligas. För detta krävs en speciell kompetens, som tar tid att
förvärva, och att förmedla denna skulle kunna vara ett gott syfte med
DUS.

För detta ändamål tilldelas en ledamot uppgiften att vara DUS mentor.
Denna ledamot ska vara en person som vill bidra till den demokratiska
fostran av v̊ara ungdomar, utan att framhäva sig själv. Mentorn har
själv varit engagerad inom förbundet i många år, och vet hur man
driver sakfr̊agor, och kan visa ungdomarna vägen genom föreningslivet.
Mentorns uppgift är ocks̊a att hjälpa till att svetsa ihop gruppen, s̊a
att inte de mer erfarna ledamöterna sköter sitt, och de nya ställs vid
sidan. Att vara DUS mentor är ett hedersuppdrag.

Yrkande

Vi föresl̊ar att DUS årsmöte uppdrar åt DUS styrelse att se över DUS verk-
samhet och arbetsformer enligt ovan.

Motionen antogs vid Färingsö Rididrotts årsmöte, Stenhamra den 12 februari
2005.


