SOLNA FÄLTRITTKLUBB
Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

Närvarande:
Bo Adrianzon
Åsa Edquist
Jenny Wallner
Marianne van Rooijen
Inger Nordström
Anne Nordgren

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2011-05-30
TID: kl 18.30
PLATS: Klubbrummet

Ej närvarande:
Catrin Rising
Berit Berggren
Ylva Gustafsson
Ann-Sophie Forsmark
Mimmi van Rooijen
Mikaela Olsson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Bo Adrianzon förklarande mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Inger Nordström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har justerasts via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Ingen representant från ridskolan är närvarande.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Fastighetskommittén
Fastighetskommittén skall göra en ekonomisk sammanställning avseende det hitintills
genomförda renoveringsarbetet. Vissa tilläggsarbeten kommer sannolikt att bli nödvändiga.
FK återkommer med beslutsunderlag för detta. Beslut måste troligen fattas under sommaren
via e-post.
Tävlingskommittén
Klubben har erhållit erbjudande från trafikskola om grupputbildning för BE-körkort.
Styrelsen är positiv till sådan utbildning och ställer klubbens lokaler till förfogande.
Uppdrogs åt tävlingskommittén att driva frågan vidare.

§7

STÄDNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
Bordlades

§8

FRITIDSLEDARE
Kostnaden för en fritidsledare på halvtid under ca 10 månader är beräknat till 150 000 kr.
Anne Nordgren skall undersöka om vi kan få bidrag från Idrottslyftet.

Ann-Sophie Forsmark undersöker om klubbens ekonomi tillåter en ytterligare kostnad om
150 000 kr med nuvarande intäkter,
Det är önskvärt att fritidsledaren anställs av ridskolan som sedan fakturerar klubben
kostnaden. Bo Adrianzon skall tala med Björn Waimon om detta.
Om beräkningarna visar att klubben har råd att anställa en fritidsledare samt att
arbetsgivaransvaret går att lösa med ridskolan, föreslås att Mimmi van Rooijen anställs som
fritidsledare tidsbegränsat i 10 månader fr.o.m. höstterminens start. Under våren år 2012
skall projektet utvärderas och sedan besluta om och hur vi går vidare 2012/2013.
Beslut angående eventuell anställninga av Mimmi van Rooijen kommer att tas under
sommaren via e-post.
§9

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Behandlades under § 6, Fastighetskommittén

§ 10

VERKSAMHETSPLAN
Styrelsen har godkänt verksamhetsplanen som sammanställts av Bo Adrianzon. Jenny
Wallner lägger ut verksamhetsplanen på hemsidan.

§ 11

EXTRA ORDINARIE MÖTE
Valberedningen har hittat revisorer som kommer att väljas på det extra ordinarie mötet lördagen
den 18 juni. Ännu finns inget förslag på valberedning. Kallelse till mötet sitter uppe i stallet och
vid kassan samt på hemsidan.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Priser KM
Klubben kommer även i år att sponsra segrarna i KM med klubbkläder från Sjöhagen. Det
kommer att vara tre förstapristagare i dressyr samt två i hoppning. Ann-Sophie Forsmark
kontaktar Sjöhagen för att se om det är möjligt att de fakturerar klubben för kläderna.

§ 13

NÄSTA MÖTE
Nästa möte är i slutet av augusti eller i början av september. Exakt datum bestämms senare i
sommar via e-post.

§ 14

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Wallner
Sekreterare

Justeras:

Bo Adrianzon
Ordförande

Inger Nordström
Justeringsperson

