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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Marie Roth
Nina Rhodin
Jenny Holmberg
Ann-Sophie Forsmark
Åsa Edquist
Linnea Taxen
Susanne Lundberg
Claes Karlström
Madeleine Westberg
Petronella Karlsen
Emelie Karlsson
Camilla Jägermalm – del av mötet

Ej närvarande:
Björn Waimon
Fanny Karlsson

2016-04-14
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Emelie Karlsson

1

MÖTETS ÖPPNANDE
Marie förklarade mötet öppnat.

2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Åsa valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Godkändes

4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Justerat och ligger på hemsidan.

5

RAPPORT FRÅN MÖTE 9 APRIL
Den 9 april tog styrelsen fram en 3 års plan med målområden och aktiviteter inför
kommande verksamhetsplan. Mer information om detta arbete kommer.

6

ENKÄT TILL MEDLEMMAR 2016
I avtalet mellan SFRK och Solna stad så står det att vart annat år ska en medlems
enkät genomföras och det är dags i höst.
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7

BESLUT OM SWISHKONTO
Ett beslut är taget om att ett swishkonto ska skapas, Ann-Sofie ser över
administrationsreglerna för detta samt beställer ett konto så vi förhoppningsvis
har detta inom kort.

8

ANSVARIG SPONSRING
Styrelsen har diskuterat lite olika alternativ gällande sponsring med TK men vi har
inte kommit till en lösning. Styrelsen kommer inom kort gå ut med en efterlysning
gällande sponsring.

9

GULA RIDHUSET
Arbetet fortgår i ett annat forum. Än så länge har inget nytt dykt upp.

10

NY RUTIN INFÖR STYRELSEMÖTEN
Inför kommande styrelsemöten så kommer vi att ha ett tema, det två temana som
ligger närmast är swot-analys (riskanalys)/medlemsenkät och sponsring.
Styrelsen beslutade att respektive sektion/kommitté skriftligt rapporterar in vad
som är aktuellt två veckor innan till Emelie. Detta gäller även USEK. En vecka
innan kommer Emelie lägga ut den information som har kommit in på
Ridsportsportalen/ Skickas ut till alla i styrelsen. På så sätt kan vi göra om våra
möten till mer beslutsfattande och bollande än avrapporterande.

11

ÖVRIGT
Camilla har varit på distriktets årsmöte och ett nytt avtal med Folksam är satt
samt även ett avtal med rlf, via rlf kan du även få elavtal, Europa mästerskap i
Göteborg i sommar, alla ska arkivera sig på ridsportsportalen. Ett film material
finns på Facebook (svenska ridsportförbundet), i Stockholms län är 75% av
medlemmar under 25år. Björn Waimon valdes om på två år som ledamot i
utbildningssektionen i Stockholms läns förbund. Avgifterna som klubben har till
distriktet är helt oförändrad under 2016.
En soffgrupp kommer inom kort att placeras till höger om den svarta entrédörren
intill det gröna ridhuset.
Marie fixar en ”förbjuden infarts” skylt som ska placeras vid infarten in på
anläggningen, hon tar även kontakt med Solna stad om följande skyltar som
behöver fixas till, ”korsande ridväg” och ”tillåten parkering utmed gula ridhuset”

12

KOMMANDE MÖTEN
- 19/5 samt 2/6

13

MÖTETS AVSLUTANDE
Marie förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet: Emelie Karlsson

Justeras:

Ordförande Marie Roth

Justeringsperson Åsa Edquist

