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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2011-03-21
TID: kl 18.30
PLATS: Nya cafeterian
Ej närvarande:
Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
Mikaela Olsson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Bo Adrianzon förklarande mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Ylva Gustafsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokollet justeras under mötet.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Ingen representant från ridskolan är närvarande.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Tävlingskommittén
Audi är eventuellt intresserade av att sponsra en dressyrtävling i vår.
Stora Wäsby har bett att få hyra anläggningen av klubben för att arrangera en dressyrtävling
den 9 oktober. Tävlingskommittén kommer i så fall behöva ställa upp med en del
funktionärer för att iordningställa tävlingsplatsen. Styrelsen beslutar att tävlingskommittén
får hyra ut anläggningen till Stora Wäsby FRK. Tävlingskommittén får bestämma vad som
är en lämplig hyra.
Info/PR
Catrin Rising ska lägga upp Solna Fältrittklubb på Facebook. Catrin ska även hjälpa till med
medlemsbrevet.

Fastighetskommittén
Renovering
Avtalet angående renovering av gamla ridhuset har skrivits under och ett startmöte med
entreprenören ska hållas någon gång i april. Jenny Wallner tar hand om avtalet och sätter in
det i avtalspärmen i dokumentskåpet. Bo Adrianzon skickar ut låneavtalet via mail för
godkännande.
Ridhusbotten
Ylva Gustafsson har pratet med ridskolan angående groparna i ridhusbotten i nya ridhuset.
Björn Waimon tycker att groparna har blivit så pass mycket bättre att det för tillfället inte
behöver åtgärdas.
Fukt i nya ridhuset
Det bildas väldigt mycket fukt inne i nya ridhuset, särskilt i hörnet vid hinderförrådet där det
även syns fuktpåverkan på en av balkarna. Ventilationen måste antagligen göras om. Björn
Waimon vill ha ett möte med klubben samt kommunen angående detta. Bo Adrianzon
skriver till Kenneth Sieverling på Solna stad för att få igång processen.
Nya ridanläggningen i Täby har tydligen haft samma entreprenör, men de har uppvärmt
ridhus. Fastighetskommittén ska jämföra med dem hur ventilationen fungerar.
Utbildningskommittén
Troligen kommer en Grönt Kort-kurs arrangeras inom kort. Åsa Edquist, Christina Lavstedt
samt Nina Liljedahl kommer ha hand om de olika momenten.
§7

STÄDNING OCH UPPVÄRMNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
Ylva Gustafsson har haft kontakt med tre firmor angående städningen och har fått offert från
två av dem. Offerterna skiljer väldigt mycket i pris. Monika Bylund har rekomenderat en
firma och Ylva väntar på en offert från dem. Styrelsen beslutar att Ylva Gustavsson samt Bo
Adrianzon har rätt att ingå avtal med den billigaste av de två som klubben fått offert från
alternativt med den tredje firman om prisnivån är i samma nivå som den billigaste av de
första två.

§8

FRITIDSLEDARE
Styrelsen ska be Åsa Edquist återuppta frågan.

§9

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Behandlades under § 6, Fastighetskommittén

§ 10

ATT GÖRA LISTA
Marianne van Rooijen ska tömma brevlådan på enkäter och sedan se till att de sammanställs.
Mariannes son kan hjälpa till med sammanställningen. Jenny Wallner har tagit hans om
några enkäter som ska överlämnas till Marianne.

§ 11

DROGPOLICY
Det tidigare utkastet innehöll både klubbens policy samt åtgärder. Den uppdaterade
drogpolicyn innehåller endast policyn. Jenny Wallner ska lägga ut drogpolicyn på hemsidan.

§ 12

VERKSAMHETSPLAN 2011
Bo Adrianzon reviderar befintlig verksamhetsplan och skickar ut med mail så får
kommittérna återkomma. Jämfört med tidigare verksamhetsplaner ska den vara något
förenklad och innehålla respektive kommittés mål för det kommande året.

§ 13

EXTRA ÅRSMÖTE
Bo Adrianzon kontaktar Monika Bylund i valberedningen angående val av revisorer samt ny
valberedning.

§ 14

NÄSTA MÖTE
Nästa mäte är den 2 maj kl. 18.30. Fokuset för detta möte ska ligga på att komma fram till hur
styrelsens arbete ska komma närmre verksamheten. Förslag på hur det ska gå till skickas till Bo
Adrianzon innan mötet.
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