SOLNA FÄLTRITTKLUBB
Järvavägen 7
170 79 Solna
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Närvarande:
Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
Jenny Wallner
Berit Berggren
Catrin Rising
Inger Nordström
Anne Nordgren
Mikaela Olsson
Mimmi van Rooijen

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2011-08-29
TID: kl 18.00
PLATS: Nya cafeterian

Ej närvarande:
Bo Adrianzon
Marianne van Rooijen
Ylva Gustafsson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Åsa Edquist förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Catrin Rising 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
Björn Waimon informerar.
Styrelsen har tidigare (via mail under sommaren) gett ridskolan tillstånd att bygga om delar
av gamla stallets spiltor till boxar. Styrelsen beviljar även att ridskolan får sätta upp
ytterliggare utestall. Preliminär kostnad för ombyggnad av stallet är 40 000 kr för att flytta
bärande balkar samt 48 250 kr för att bygga boxarna. Priserna är exklusive moms. När
bygglovet blivit beviljat kommer ytterliggare offerter begäras in. Hur finansieringen av
ombyggnad samt utestall ska delas upp mellan ridskolan och klubben är inte klart utan
kommer att diskuteras under en annan punkt.
Det har kommit in flera efterfrågningar av en Grönt Kortkurs. Catrin Rising ska prata med
Christina Lavstedt för att höra om det går att ordna en kurs under hösten.

Bo Adrianzon får i uppdrag att kontakta ridskolans revisor för att gå igenom detaljerna av
Mimmi van Rooijens anställning. Björn Waimon ska skicka kontaktuppgifter till Bo.
Ann-Sophie Forsmark ska se till att klubben tar över hissens telefonabonnemang som hittills
har stått på Björn Waimon personligen. Klubben ska betala Björn för de kostnader som han
har haft i och med hissens telefonabonnemang.
Realgymnasiet fortsätter sammarbetet med ridskolan och har verksamhet i stallet två
förmiddagar i veckan. Nina Liljedahl arbetar fortfarande för Realgymnasiet.
Louise Nyberg är nyanställd av ridskolan och kommer att arbeta i stallet samt hålla lektioner.
Linn Melkersson arbetar halvtid i stallet.
Lamita har blivit pensionerad och är numera promenadhäst i Sundsvall.
Stuprännor behöver åtgärdas, men de är så högt upp att det behöver göras av någon firma.
Ridskolans personal behöver mer utrymme. Styrelsen godkänner att ridskolan använder
städskrubben i gamla omklädningsrummet som omklädningsrum.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Fastighetskommittén
Staket runt hagarna kommer kosta drygt 70 000 kr, varav kommunen betalar 50 %.
Styrelsen behöver ta ställning till hur ombyggnaden av spiltorna samt eventuellt utestall ska
finansieras. Just nu finns två förslag, där det ena är att ridskolan står för kostnaden. Det
andra förslaget är att klubben betalar och gör ett tilläggsavtal med ridskolan med ökad
hyreskostnad.
Ytterligare punkter som behandlades gällande fastighetskommittén samt renovering av
ridhuset finns i bilagan ”Rapport från fastighetskommittén”.
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén ska ha möte den 4 september. Ann-Sophie Forsmark kommer att
närvara.
Info/PR-kommittén
Medlemsregistret har uppdaterats under sommaren.
Ekonomi
Banken behöver viss framförhållning (2-3 dagar) när det gäller att låna ut pengar. Än så
länge kan klubben betala räkningarna för renoveringen med egna pengar. HVK har 10
dagars betaltid från fakturadatum, så det skulle vara bra att veta lite i förväg hur stora
kommande räkningar kommer att vara.
USEK
Cafeteriaverksamheten på lördagarna har börjat och ungdomsstyrelsen har möte på lördag
den 3 september.
Utbildningskommittén
Bo Adrianzon har skickat ut information angående en kurs ”Att vara förälder i ridsporten”.
Åsa Edquist ska undersöka vad den kostar och därefter eventuellt sätta upp information om

den. Jenny Wallner ska lägga upp länkar till diverse utbildningsställen på hemsidan.

§7

STÄDNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
En firma har städat på prov sedan strax innan sommaren. Styrelsen beslutar att förlänga
deras städperiod t.o.m september månad och under tiden utvärdera resultatet. Alla
styrelsemedlemmar får i uppdrag att se efter hur pass städat det känns när de är i stallet.
Städningen sker på torsdagar.

§8

FRITIDSLEDARE
Klubbens fritidsledare, Mimmi van Rooijen, har börjat presentera sig för ridgrupperna.
Mimmi kommer att rapportera in uppgifter för LOK-stöd. Mimmi kommer få vara med på
Ryttaralliansens möten för fritidsledare (1 gång per månad).
Ann-Sophie Forsmark ska kontakta Sjöhagen så att Mimmi kan beställa fritidsledarkläder.
Det kommer att finnas en flik ”Fritidsledare” på hemsidan där schema m.m. kommer att
finnas.

§9

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Behandlades under § 6, Fastighetskommittén

§ 10

UPPLÄGG TERMINSSTART
Styrelsen har fått kommentarer från några medlemmar om att det känns dyrt att betala
fullpris för de första lektionerna efter sommaruppehållet. På flera andra ridskolor är hästarna
redan igångsatta när lektionerna börjar. Några olika förslag kom upp, bl.a. att sänka priset
för de första två lektionerna alternativt att hålla öppna lektioner de första veckorna för att
sätta igång hästarna. Alla uppmanas fundera på bra alternativ. I slutändan är det upp till
ridskolan att bestämma.

§ 11

MEDLEMSAVGIFT
Klubben har missat att informera ridskolan om att åldern för att räknas som senior har
sänkts. I och med detta så är det ett fåtal personer som har betalat junioravgift istället för
senioravgift för medlemsåret ht10/vt11. Då det gällde så pass få personer valde styrelsen att
låta det vara så, men ridskolan är nu informerad.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Sjöhagen - klubbkläder
Inger Nordström ska kontakta Sjöhagen för att diskutera sortimentet.
Idrottslyftet
Åsa Edquist och Catrin Rising ska undersöka om klubben ska försöka ansöka om bl.a.
anläggningsstöd.

§ 13

NÄSTA MÖTE
Nästa möte är 26 september kl. 18.30.
Jenny Wallner tar med fika.

§ 14

MÖTETS AVSLUTANDE
Åsa Edquist förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Wallner
Sekreterare

Justeras:

Åsa Edquist
Vice ordförande

Catrin Rising
Justeringsperson
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2011-08-23

Rapport från fastighetskommitéen
Arbetet med renoveringen av fasaden på gamla stallet, klubbhuset samt gamla ridhuset har fortlöpt
under sommaren med ett uppehåll under juli. Arbetet har gått mer eller mindre enligt plan med
undantag för ett par patruller som stötts på.
Ridskolan har jobbet på hårt under sommaren dels på grund av de föreläggande de fått efter
Länsstyrelsens inspektion under våren. Se nedan.
Grusning mellan klubbhuset och stallet
Vid rivningen av fasaden mellan klubbhuset och stallet visade det sig att råttorna gått hårt åt såväl
huset som marken. För att få bort dem tog styrelsen beslut under sommaren att godkänna att åtgärda
detta genom att ta bort matjorden, som råttorna trivs i, lägga på filtduk, för att förhindra ny
vegetation samt fylla på med grovt singel. Resultatet gör att råttorna inte kommer att trivas i miljön
samt att vi slipper de växter som vuxit på platsen och som också varit giftiga.
Kostnaden för detta arbete inklusive material slutade på 41 800 kr.
Åtgärder efter inspektion av Länsstyrelsen
Under den inspektion som Länsstyrelsen utförde av stallet och ridskolan i våras framkom ett antal
punkter som måste åtgärdas. Bland annat är ett antal spiltor och boxar för små enligt länsstyrelsen
mått för de hästar som stått i dessa. För att få ihop logistiken med rätt storlek på spilta eller box
innebär detta att ett antal ombyggnationer måste ske.
Ridskolan har tagit fram ett förslag som nu efter styrelsens (fastighetsägarens) godkännande är
inskickat för bygglov.
Förslaget innebär att i steg ett göra om 7 spiltor och en box till 6 boxar, detta i gången ut mot
gödselstacken. Resultatet blir att vi tappar 2 st stallplatser.
Vi avvaktar steg 2 men se under Hagar gällande Jordbruksverkets bestämmelser vilket gör att det
optimala är att ha merparten boxar istället för spiltor.
Förutom detta så har alla sadlar flyttats från stallgångarna till en ombyggd sadelkammare i stallet.
Mellangallerna mellan vissa spiltor är även förstärkta.
Hagar
Jordbruksverket kom för ett par år sedan fram med nya regler för bl.a. hästhållning. Vissa
bestämmelser har en övergångsperiod men från 2010 säger de nya reglerna att hästar ska ges
möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. Från 2010 begränsas också tiden en häst får stå
uppstallad i spilta till max 16 timmar per dygn.
Med anledning av detta har vi tillsammans med ridskolan tittat på lösningar för att kunna anlägga
nya hagar. Det är väldigt begränsat med utrymme kring stallet pga enormt kuperad terräng samt de
gravfält som ligger på motsatt sida av Järvavägen.
Resultatet blev att vi kommer att anlägga två nya hagar. Ena hagen, till höger i backen nerifrån

Statoil. Den andra hagen på den hitre delen av parkeringen. Vi ska även kunna använda den som
parkering i framtiden på tävlingar osv. Det löses genom att stolparna placeras så att man kan åka
mellan där det behövs samt att man bara häktar av elstängslet.
Ridskolan har redan köpt in elband mm som behövs. Kommunen kommer att stå för halva
kostnaden, som beräknas till 80`kr, för hagarna.
Renoveringen av gamla anläggningen
Som sagt så har vi stött på ett par mindre, men inte helt oväntade patruller under renoveringen. När
det väl började rivas har det visat sig att det tyvärr varit mer ruttet virke än vad vi kunde tro först.
Det hela har inneburit att vi bland annat fått byta ut lite mer fasad än vad vi först trodde samt att
stommen under fönstren mot stallet helt rutten pga. fukten har runnit utmed fönstren och ner i
fasaden. Själva kortsidan kommer inte att ramla ihop för det är inte de bärande delarna som är ruttna
men däremot kan gipsskivorna riskera att lossna i skruvarna när fasaden rivs. Detta leder till att
delar kortsidan måste stängas av. När gipsskivorna och det ruttna virket är rivet får vi se hur långt
det har gått.
Det ekonomiska resultatet blir mer arbetstimmar, lite mer materialkostnader. Utmaningen ligger i att
hitta en lösning under fönstren så vattnet har någonstans att ta vägen.
HVK fortsätter arbetet och för dagbok med foton på det löpande arbetet.
Vi håller tummarna för att andra kortsidan ser bättre ut och oddsen talar för det för där ligger solen
på mer eller mindre hela dagarna vilket borde göra att den sidan är torr. Visst ser den hemsk ut men
det är förhoppningsvis mest på grund av färgen som lossnat.
Silo
Berit har tagit fram ett förslag på att bygga och installera en silo för havren som tidigare legat löst i
ett utrymme uppe på höskullen i stallet. Silon är ännu ett steg i att få bort råttorna.
Framöver
Arbetet med att renovera klart fortsätter och vi håller tummarna för att vi inte stöter på fler patruller
utan att vi kan ha ett färdigt ridhus inom kort.
Vi måste försöka hitta lösning för ventilationen inne i gamla ridhuset då den är mycket dålig.
Vi måste också säkerställa att kommunen inte skyfflar ner snö från Järvavägen ner mot fasaden. Det
har varit en stor orsak till att fasaden ruttnat.
Klubbrummet står näst på tur att se hur vi kan göra med detta. Ridskolan behöver större utrymmen
och det finns en del idéer men det får bli när vi ser hur den pågående renoveringen
slutar.

Åsa Edquist & Berit Berggren

