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Bakgrund
SFRK är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Klubben har en drygt sextio år
lång historia och är en av de större i stockholmsdistriktet. På uppdrag av Solna Fältrittklubb drivs
ridskoleverksamheten av Solna Ridskola AB. Klubben vill främja god grundutbildning i ridning för alla
åldrar och det gemensamma intresset för hästar och ridning.

Vision för verksamheten
Solna Fältrittklubb ska vara en av de mest attraktiva klubbarna i Stockholmsområdet med avseende
på kvalitet hos anläggningen och ridundervisningen, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning.
Föreningens verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, kunskap om hästen och om
ridning, ansvarstagande, glädje, god gemenskap och etik. De ansvariga i verksamheten ska vara goda
förebilder när det gäller ledarskap, människosyn och djurhållning.

Mål
Verksamheten i klubben och ridskolan ska präglas av en välkomnande och inbjudande atmosfär med
gott kamratskap och hög etik, där alla som vill ska kunna delta och engagera sig i verksamheten
utifrån sina egna önskemål och förutsättningar. Ingen ska därmed utsättas för kränkande behandling
på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Förebyggande arbete
- Genom att vara goda förebilder
- Ständigt arbete och dialog kring vårt arbete mot kränkande behandling
- Genomföra medlemsundersökningar
- Direkt lyfta fram så fort man ser eller hör något som är kränkande
- Alltid hälsa på varandra

Om något händer
Om någon känner sig utsatt/illa behandlad ska detta tas upp med styrelsen eller ungdomssektionen.
Detta gäller även om någon upptäcker någon form av kränkningar. Alla kontaktuppgifter finns på
www.sfrk.nu
I SFRK ser vi allvarligt på alla former av kränkningar och vi har som mål att lösa eventuella konflikter
på ett bra sätt för alla inblandade.
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Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för att informera alla medlemmar angående föreningens likabehandlingsplan.
Styrelsen har det yttersta ansvaret när det gäller att se till att likabehandlingsplanen efterlevs.
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