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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Anita Söderqvist
Susanne Lundberg
Katarina Henningsson
Martin Bölander
Claes Karlström
Linnea Taxen
Fanny Karlsson
Björn Waimon, del av mötet
Ann-Sophie Forsmark

Ej närvarande:
Marie Roth
Madeleine Westberg
Claudia Stenberg
Natalie Ilic

2015-06-08
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anita förklarade mötet öppnat och tog ordföranderollen då Marie fått
förhinder.

2

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

3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Inget att tillägga.

4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
En rättelse i föregående protokoll avseende föräldrargruppen bör
göras. Det som menades var att föräldrargruppen ska aktivera
föräldrar för att bli mer engagerade. Den information som ridskolan
tagit fram kommer att utvecklas.

5

RIDSKOLAN INFORMERAR

Susanne

Klubbmästerskapen
KM i både dressyr och hoppningen genomfördes med bravur där det
var bra poäng på ekipagen i dressyren och i hoppningen red alla bra.
Hästar
Tyvärr har Facilia fått gå vidare och betar nu på det evigt gröna
ängarna då hennes skada inte blev bättre.
Fastighet
Det behöver fyllas på med grus/singel både på stallplanen och utanför
foderdelen av stallet. Björn har kollat upp 108 kr/ton och 1200

Björn
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kr/transporten. Det som tillkommer är kostnaden för arbetet. Beslut
togs att Björn beställer grus som klubben betalar enligt tidigare
beslut.
En ny lösning för att få till det med gödselstaket för att underlätta
tömningen behövs. En lösning behöver tas fram vilket görs av Martin
tillsammans med Björn.
Bevattningssystemet i Gröna ridhuset fungerar inte tillfredsställande.
Åsa gör en felanmälan till Solna stad.
6

EKONOMI
Det fanns vid dagens datum fortfarande 2 medlemmar som inte betalt
sin medlemsavgift trots påminnelser både till hemadress men även
via handräckning av kassapersonalen. Åsa lämnar över namnen på
dessa till ridskolan.

Martin

Åsa

Åsa

Klubben kommer att byta ut de redovisningssystem som vi har idag
till ett webbaserat system vilket kommer att underlätta för oss.
Diskussionen om att starta upp Swish för såväl juniorerna som för
övriga delen av klubben har kommit upp. Ann-Sophie och Natalie
återkommer hur det skulle kunna fungera rent praktiskt och
ekonomiskt.

7

RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA, USEK & GRUPPER
Fastighetskommittén
Vår kontaktperson på Solna stad, Kenneth Siverling, tillsammans med
ett par politiker besökte vår anläggning den 20 maj med anledning av
vår önskade om- och tillbyggnad av nya stallet. På samma besök
pratades det även vidare om taket på Gula ridhuset.
Solna stad vill frilägga en del av taket för att se statusen då den
besiktning som gjorts inte varit tillräcklig.
Vi behöver genomföra en obligatorisk ventilationskontroll samt
rensning och injustering av systemet i gamla klubbhuset. Kommer att
genomföras under hösten.
Förslag har inkommit om att lägga in nytt golv i gamla klubbrummet.
Pris och förslag tas fram.
Under sommaren kommer en del löpande underhåll av fastigheterna
att utföras.
Städning
Martin har varit i kontakt med Samhall och det pågår diskussioner om
frekvensen av städningen. Vi har fått ett nytt förslag där även
entrémattor ingår. Vi har även en dialog med Samhall avseende
befintligt avtal då de har för avsikt att säga upp det.
Utbildning

AnnSophie/
Natalie
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Förfrågan avseende intresse hos våra juniorer att gå ULK har ställts
men i dags läget finns inga intresserade. Ny avstämning till hösten.
Vi har fått bidrag godkänt från Idrottslyftet.
Nya tillfällen för Working Equitation kommer under hösten.

Info/PR
Klubben har stort behov av hjälp med kunskap inom ex. målning, el,
bygg odyl. Info får till uppgift att se om vi kan göra någon
informationsdrive i höst för att se om vi kan locka medlemmar eller
föräldrar till medlemmar.

Tävlingskommittéen
Ingen närvarande.
USEK
Kommer att ta kontakt med SISU för att få hjälp att utveckla sitt
arbete under hösten. SISU står för både styrelseutbildningar för
juniorer och finns även som stöd i olika frågor.
Föräldrargruppen
Hade möte i lördags och Katarina och Lollo träffades i söndags. En del
informationsmaterial är nytt men arbetet fortsätter.
Säkerhet
Nya rutiner vid incidenter och tillbud är framtagna av Anita och
Susanne Darbring och dessa redogjordes för under mötet. Under
hösten kommer dessa rutiner att förankras och implementeras hos
ridskolan av Susanne Darbring.
8

IDENTIFIERING AV EV. PROBLEM, MÅL, VISIONER, PLANERING FÖR
ÅRET
Avstämning uteblev då Marie ej var närvarande.

9

POLICY
En kortversion av klubbens policy kommer under hösten. Susanne har
börjat titta på dokumentet för att se hur vi kan göra en kortversion av
klubbens idag gedigna policy. Arbetet fortsätter under hösten.
En miljöstrategi är framtagen i samråd med ridskolan och finns
publicerad på hemsidan. Även den kommer att arbetas vidare med
under hösten.
I båda fallen ovan kommer någon form av aktivitet, för att nå ut med
informationen till våra medlemmar, att genomföras.
Sekretessförbindelse för styrelsen lades på is till nästa möte.

10

AKTIVITETER
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Sommarfest 14 juni. Planeringen pågår för fullt med massa
aktiviteter.
Idrottens dag i Hagaparken 6 september. Anne är projektledare och
tar tacksamt emot vilka från styrelsen som kan delta.
11

ÖVRIGA FRÅGOR
Den 22 juni sätter vi fart och fortsätter rensa ibland annat fd
sekretariatet. Björn beställer en container. Vi ses under
eftermiddagen för de som kan vara med

12

KOMMANDE MÖTEN
Nästa möte är bokat till den 24 augusti 18:00

13

MÖTETS AVSLUTANDE
Anita förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ordförande
Anita Söderqvist

Justeringsperson
Susanne Lundberg

