FYLKES-/REGIONSKONTAKTER
Med forankring i Hest og Helses strategiplan for perioden 2011-2015, og hovedsatsningsområdet
”Kommunikasjon”;
Hest og Helses virksomhet skal være godt kjent i hele ”Heste-Norge”, norsk idrett, offentlige
myndigheter samt organisasjoner som har forebyggende og rehabiliterende helsearbeid som formål.
Hest og Helses medlemmer skal oppleve å ha god tilgang til relevant informasjon om Hest og Helses
virksomhet, og være godt opplyst om organisasjonens medlemsfordeler
har styret valgt å etablere fylkes-/regionskontakter. Disse inngår i Hest og Helses organisasjonsplan og
rapporterer til Generalsekretæren. Følgende mandat gjelder for fylkes-/regionskontaktene.
MANDAT
Hest og Helses fylkes-/regionskontakter oppnevnes av styret for to år av gangen. Fylkes-/regionskontaktene skal
ha god kjennskap til bruk av hest i helserelatert arbeid, innenfor følgende områder;
•
•
•
•
•

Terapiriding som fysikalsk behandling
Hesterelatert psykoterapeutisk behandling
Hesterelatert spesial-/sosialpedagogisk aktivitet
Inn-på-Tunet-relatert aktivitet med hest
Annen helsefremmede aktivitet/trening med hest

og bør selv drive med Hest og Helse- og/eller IPT-relatert aktivitet.
Fylkes-/Regionkontaktene har følgende oppgaver:
• Ta initiativ til, og bistå ved hest og helserelaterte arrangement som for eksempel kurs og temakvelder.
Gjerne som motivatører/ "innpiskere".
• Kontaktledd mot lokale media, og derigjennom bidra til å formidle de ”gode historiene” fra Hest og
Helses virksomhet.
• Arrangere en årlig ”Hest og Helse fagsamling” i regionen i samarbeid med Hest og Helse
• Delta på Hest og Helses samling for fylkes-/regionskontakter som avholdes 2 ganger årlig, gjerne i
forbindelse med årsmøtet på våren, og en gang på høsten.
• Kontaktledd mot relevante offentlige og private organisasjoner i fylket som er aktuelle å samarbeide
med, for eksempel:
 Fylkesmannens landbruksavdeling
 IPT-koordinator i fylket
 lokallag av funksjonshemmedes organisasjoner
 aktører som driver helse- og trivselsfremmende aktiviteter med hest
• Bistå Hest og Helse sentralt med å skaffe kunnskap om hvem som tilbyr helsehest-tjenester (IPT og
eventuelt andre) i regionen.
• Hestevelferd skal ivaretas innenfor hele Hest og Helses virksomhetsområde, og være toneangivende for
fylkes-/regionskontaktenes arbeid.
Fylkes-/Regionkontaktenes rettigheter/kompensasjon:
• Få dekket kostnader i henhold til fastsatte takster
• Få opplæring
• Medlemsrettigheter
Fylkes-/regionskontaktene rapporterer til GS, som sørger for videre rapportering til styret.
Fylkes-/regionskontaktene redegjør for sitt arbeid i forbindelse med årsmøtet.

Mandat for Fylkes-/Regionskontakter vedtatt 01.12.2011

