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§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Bo Adrianzon förklarande mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Marianne van Rooijen valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Besiktning av HK-hissen är besiktigad enligt lag krav men det fattas någon form av skylt. FK tar
frågan vidare dels vem som ska bekosta besiktningen men även vilken skylt som saknas och
varför detta inte uppmärksammats i slutbesiktningen av bygget.
Björn har beställt träflis till underlaget i nya ridhuset.
På senaste lokala hopptävlingen så placerades sig flera av Solnas ryttare. Jättekul och stort
grattis!
Björn undrar om vi hört något från Solna stad gällande staketet till nya hagen. Bo ställer frågan
igen till Kennet på Solna stad då vi inte fått något svar.
Angående hage på del av parkering. Om en del av parkeringen går att använda som hage så att
underlaget även håller för parkering vid tävlingar så måste det redas ut vem som ska hägna in de
träd som behöver skyddas samt hur och vem som ska bekosta staketet. Åsa lyssnar med
Alexandra Nilsson om vad som sagts tidigare gällande underlaget.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Ekonomi
Inget nytt att rapportera utan ekonomin följer plan.
USEK
Under påsklovet genomfördes flera aktiviteter bland annat Hurry Scurry och filmkväll.
Beslut är taget att åka till ridlägret Säva även i år. Fiket går riktigt bra nu vilket är jättekul.
Tävlingskommittén
Alla tävlingar har gått bra. En tävling återstår innan sommaruppehållet.
Info/PR
Det har försvunnit en hel del information från hemsida. Jenny har tagit kontakt med supporten
och troligtvis kommer det mesta av informationen att kunna återställas.
Det finns nu en länk upplagd till ”Pixbox” som är en bildbank med massa fina bilder.
Catrin Rising redogjorde för klubbens Facebook sida och uppmanade oss att lägga in nyheter
och kommentarer på sidan. De frågor som kommer in via Facebook skulle kunna besvaras av
Ingrid Björkman och även från Info/PR.
Fastighetskommittén
Renovering
Renoveringen har påbörjats och delar av fasaden på stallet har börjat bytas ut. Tisdag 3 maj
kommer FK träffa leverantören för att gå igenom en del saker gällande renoveringen, bland
annat kommer ännu en översyn av grunden till klubbhuset att göras för att se om det blivit någon
förbättring efter de tidigare åtgärder som genomförts.
En uppfattning om kostnader och möjligheter att bygga ut ridskolans lokaler kommer även tas
upp igen.
Renoveringen kommer att fortgå under hela sommaren och fram till september i år.
Mötet beslutade att ta upp ett lån hos Nordea upp till 2,2 milj. kronor avsedda för renoveringen
av gamla anläggningen. Lånet löper inledningsvis med rörlig ränta men Nordea kommer att
återkomma med offert gällande rörlig ränta.

Ridhusbotten
Ny flis är inlagt och underlaget har blivit mycket bättre.
Utebanan
Underlaget på utebanan blir inte bättre utan är fortfarande för djupt. Björn har varit i kontakt
med det företag som har levererat sanden och det har visat sig att underlaget innehåller för lite
stenmjöl. Deras rekommendation är att ta bort 4-5 cm sand och lägga på ny sand innehållande
mer stenmjöl. Möjligheten att blanda ner mer stenmjöl i det befintliga underlaget är inte
genomförbart då det aldrig blir helt genomblandat när det rör sig om så stora mängder.
Bo tar kontakt med Kennet Siverling Solna stad för att se om det blivit fel i beställningen av
underlaget eller hur det var tänkt. Vi har gått i tron att underlaget skulle ha satts sig men att det
tagit lite tid då utebanan inte används så frekvent därav har detta inte lyfts mot Solna stad
tidigare.

Fukt i nya ridhuset
Fukten i nya ridhuset kvarstår. Bo lyfter även denna fråga med Kenneth på Solna stad igen då vi
inte fått något svar.

Utbildningskommittén
Ridskolan har fått in flera förfrågningar gällande Grönt kort kurs. Åsa stämmer av med Christina
Lavstedt för att se när och hur vi skulle kunna lägga upp en kommande kurs.
§7

STÄDNING OCH UPPVÄRMNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
Ytterlig offert har inkommit vilket gör att vi ska jämföra den nya leverantören innan beslut kan
tas. Beslut kommer att tas innan sommaren så att detta kan påbörjas till hösten.

§8

FRITIDSLEDARE
Uppgifter ska tas fram gällande anställningsförhållande och även gällande olika förslag till
finansiering. Åsa Edquist tar kontakt med Huvudsta för att se hur dom finansierar sin
fritidsledare. Målet är att vi har en fritidsledare till höstterminens start.

§9

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Behandlades under § 6, Fastighetskommittén

§ 10

ATT GÖRA LISTA
I hopp om att få in fler svar på enkäten ska alla i styrelsen gör ett ryck och se om man kan
uppmana sina respektive grupper att svara på enkäten.

§ 11

RAPPORT FRÅN RIDSPORTSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
Camilla Jägermalm som är klubbens representant rapporterade.
Inga motioner hade inkommit däremot så var stora förbundet där och presenterade sig.
Styrelsen i Stockholms Länsridsportsförbund har fortsättningsvis en deltagare från Solna,
Björn Waimon sitter i utbildningssektionen tom 2012.
Det finns 118 föreningar i Stockholms läns ridsportsförbund.
27600 medlemmar varav 73% av dessa är under 25 år.
62 st ridskolor varav 14 st är föreningsdrivna.
23000 lektionsryttare
3473 st tävlingslicenser
Det finns 45 200 hästar i länet, vilket är 13% av landets 363 000 hästar.
Beslut tog på årsmöte att grundavgiften från klubbarna till länet kommer att vara 1500 kr
samt 50 kr/medlem 2013. Detta är en väsentlig höjning mot dagens avgifter. Höjningen
beror på de förändringar som skett i fördelningen av de bidrag som idrottsföreningar får där
bla ridsporten får lägre bidrag än tidigare.
På SFRKs årsmöte 2012 bör en reglering göras för att möta upp det ekonomiska tappet.

§ 12

EXTRA ALLMÄNT MÖTE
Kommer att genomföras för att välja nya revisorer samt valberedning. Mötet kommer att
hållas den 18 juni och strax innan sommaravslutningen.

§ 13

VERKSAMHETSPLAN 2011
XX

§ 14

ÖVRIGA FRÅGOR
Lördagen den 18 juni genomför ridskolan tillsammans med klubben det årliga
sommarminglet.
Hästarna åker på sommarbete den 23 juni.

§ 15

NÄSTA MÖTE
Nästa styrelsemöte 31 maj kl. 18:00-20:00. Mötet kommer vara inriktat på att lyfta upp
punkterna från visionsmötet vi hade den…
Mötet den 13 juni utgår.

§ 16

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet:

Åsa Edquist

Justeras:

Bo Adrianzon
Ordförande

Marianne van Rooijen
Justeringsman

