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Riktlinjer	  för	  bedömning	  av	  
samarbeten	  
	  
	  
Riktlinjerna	  används	  i	  första	  hand	  för	  större	  samarbeten	  eller	  sponsringserbjudanden	  
där	  Tyresö	  Ryttarförenings	  varumärke	  ska	  få	  användas	  av	  tredje	  part,	  eller	  där	  samar-‐
betet	  till	  sin	  karaktär	  kan	  ses	  som	  känsligt.	  Till	  grund	  för	  bedömningen	  ska	  även	  Policy	  
för	  samarbeten	  användas.	  	  

Samarbeten	  vi	  genomför	  	  
Tyresö	  Ryttarförening	  står,	  precis	  som	  många	  andra	  föreningsdrivna	  ridskolor,	  inför	  den	  
ständiga	  frågan	  om	  alternativa	  inkomstkällor.	  Genom	  att	  ingå	  samarbeten	  som	  innebär	  
en	  ytterligare	  inkomst	  utanför	  rid-‐	  och	  kursavgifterna	  ökar	  föreningens	  möjligheter	  att	  
ge	  barn,	  ungdomar	  och	  vuxna	  en	  rolig	  och	  stimulerande	  fritid	  på	  en	  modern	  anläggning	  
med	  välutbildade	  hästar.	  Samarbeten	  innebär	  bland	  annat	  att	  vi	  kan:	  

•   möjliggöra	  projekt	  som	  vi	  inte	  hade	  kunnat	  genomföra	  själva	  
•   nå	  ut	  till	  nya	  målgrupper	  
•   löpande	  uppdatera	  utrustningens	  och	  anläggningens	  standard	  
•   läras	  och	  inspireras	  

Samarbeten	  ska	  bedrivas	  på	  ett	  sätt	  där	  Tyresö	  Ryttarförenings	  ställning	  inte	  kan	  ifråga-‐
sättas	  från	  juridisk	  eller	  etisk	  synpunkt.	  På	  så	  sätt	  vårdar	  vi	  våra	  medlemmars	  förtroende	  
och	  trovärdigheten	  i	  vårt	  arbete.	  Därför	  ska	  Tyresö	  Ryttarförening	  avböja	  samarbeten	  
där:	  
	  
samarbetspartnerns	  intresse	  står	  i	  motsatsförhållande	  till	  Tyresö	  Ryttarförenings	  	  
Tyresö	  Ryttarförenings	  trovärdighet	  eller	  verksamhet	  kan	  ifrågasättas.	  

Samarbete	  eller	  inte	  
Det	  första	  steget	  är	  en	  bedömning	  om	  samarbetet	  ska	  inledas	  eller	  inte.	  Alla	  samarbeten	  
som	  ingås	  bör	  ha	  potential	  att	  innebära	  nytta	  för	  föreningen.	  För	  att	  göra	  en	  bra	  be-‐
dömning	  kan	  frågorna	  nedan	  användas	  som	  vägledning.	  Om	  svaret	  är	  nej	  på	  någon	  av	  
frågorna	  bör	  det	  ifrågasättas	  om	  samarbetet	  ska	  inledas.	  	  
	  

•   Har	  samarbetet	  potential	  att	  bidra	  till	  verksamheten?	  
•   Är	  samarbetet	  rimligt	  att	  genomföra,	  med	  avseende	  på	  den	  arbetsinsats	  som	  

krävs	  i	  förhållande	  till	  nyttan?	  
•   Är	  samarbetet	  relevant	  och	  begripligt	  för	  våra	  medlemmar?	  
•   Stärker	  samarbetet	  bilden	  av	  Tyresö	  Ryttarförening	  genom	  att	  förknippas	  med	  

partnern	  eller	  aktiviteten?	  
•   Är	  det	  osannolikt	  att	  partnern	  kommer	  att	  förknippas	  med	  något	  negativt?	  

Samarbeten	  av	  intresse	  
När	  samarbeten	  bedöms	  som	  möjliga	  att	  genomföra,	  ska	  en	  kortfattad	  sammanfattning	  
av	  bedömningen	  utifrån	  policyn	  och	  riktlinjerna	  presenteras	  för	  föreningsstyrelsen	  
innan	  det	  slutliga	  beslutet	  fattas.	  	  
	  
	  


