
Jämställdhetspolicy för Ridklubben Sleipner rf

Ridklubben Sleipner bedriver barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet med fokus på
hästar och ridsport som involverar styrelse, ledare, aktiva ryttare och föräldrar.
Ridklubben Sleipner ska vara en förening för alla häst- och ridintresserade. Som ett led i
denna strävan har följande jämställdhetspolicy upprättats.

Syfte
Syftet med vår jämställdhetspolicy är att verka för en jämställd miljö där
flickor och pojkar, kvinnor och män oberoende av etnisk bakgrund ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Policyn omfattar alla medlemmar i föreningen.
Vad vi gör och hur vi uppträder mot varandra är viktigt för att skapa bra förutsättningar
och förebilder för de yngre. Genom att var och en reflekterar över och delar med sig av
sin egen kunskap tar alla sitt ansvar i jämställdhetsarbetet. Då vi är en förening med
betydligt fler aktiva flickor än pojkar bör vi alla hjälpas åt att locka flera pojkar till
Ridklubben Sleipner samt motivera de nuvarande medlemmarna vi har att fortsätta.
Dessutom ska vi alla stötta och inspirera varandra.
Föreningen vill också vara med och erbjuda handikappridning på Åland.

Mål
Ridklubben Sleipner ska vara en förening som lockar både flickor och pojkar, kvinnor
och män att delta i vår gemensamma verksamhet. Alla har samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter. Alla ska känna sig lika välkomna att delta i vår verksamhet.
Både flickor och pojkar, kvinnor och män inom föreningen ska få samma möjligheter till
kompetenshöjning.
Ridklubben Sleipner arrangerar ridlektioner för personer med funktionsvariation då det
finns lämpliga hästar samt personal för det.
Vilja att utvecklas mera ska bemötas positivt och utbildning ska anpassas efter var och
ens individuella behov.

Översyn av jämställdhetspolicy
Jämställdhetsplanen ska ses över årligen i samband med årets första styrelsemöte.

Ansvarig
Ytterst ansvarig för jämställdhetspolicyn och att den ses över årligen är styrelsen.
Jämställdhetsarbetet ska hållas levande samt vara förankrat i verksamheten.
Ridklubben ska årligen informera om policyn till alla ridskoleelever och övriga
medlemmar.
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