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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Anne Nordgren
Thomas Tonndorf
Anita Söderqvist
Inger Nordström
Marie Tholl
Åsa Edquist
Claes Karlström
Madeleine Westberg, del av mötet
Emelie Karlsson
Ann-Sophie Forsmark
Eva Benckert
Björn Waimon, del av mötet

Ej närvarande:
Naela Arborelius
Angelica Åhlander

2013-09-09
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Ann-Sophie valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes med två tillägg;
1. Sponsring av unga ryttare
2. Rapportering från Hagadagen

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts och lagts ut på hemsidan.

§5

AnnSophie

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR
Fastigheter
Det är lite oklart hur brandlarmet, som Solna stad har ansvar för, i
gröna ridhuset är kopplat. Fastighets kommittén tar ärendet för att reda
ut.
Satsning på unga ryttare
Ridskolan och styrelsen för SFRK har gemensamt tagit beslut att göra
en provsatsning genom att sponsra ett par juniorer så att de kan satsa
på träning och tävling. Något beslut är inte taget gällande kriterier samt
storleken på belopp. Möjligheten ses över gällande exempelvis bidrag

Fk

Forts. arb.

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
från Idrottslyftet.
Övrigt
Synpunkter har inkommit från flera medlemmar att antalet elever
överskrider maxantalet i en grupp. Björn förklarade det hela med att
det beror på att inskrivna elever inte förskottsbetalt och att ridskolan
inte vill ”slänga ut” någon från en grupp. I början av terminen kan det
därför bli ett par extra i gruppen.
§6

§7

EKONOMI
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Info

Ann-Sophie redogjorde för klubbens samtliga fasta utgifter och
inkomster då flera i styrelsen är relativt nya.

Info

Till novembers styrelsemöte redovisar fastighetskommittén föreningens
underhållsplan över vad som är gjort samt vad som behöver göras i de
fastigheter som vi äger.

Fk

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Emelie Karlsson och Fia Wahlqvist har påbörjat sin ULK,
ungdomsledarutbildning i helgen, och de tyckte första helgen var riktigt
givande.
Fastighetskommittén (FK)
Ett avstämningsmöte där ridskolan och Kennet Siverling, som är
klubbens motpart hos Solna stad, deltar kommer att genomföras under
hösten. En fråga på agendan är att diskutera den vidare
ombyggnationen av spiltor till boxar.
Utkastaren till vattenkranen på kortsidan av gröna ridhuset är trasig.
Fastighetskommittén tittar på den för att se vad som har hänt och vem
som ska ta kostnaden för att åtgärda.
Under sommaren genomfördes en hel del el-arbeten och som ett
fortsatt led i det arbetet har klubben tagit in en offert på att byta ut de
gamla el-centralerna till nya med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
Beslut kommer att tas när offerten är genomgången.

Info

Info

Fk

Info

Mysteriet med att hitta läckan i taket på Gula ridhuset fortsätter.
Ann-Sophie vidarebefordrar en kontakt, till fk, som eventuellt kan
hjälpa oss i ärendet.

AnnSophie

Thomas har varit i kontakt med brandförsvaret för att undersök hur
många personer som får vistas i ridhusen samt klubbrummen.

Info

RIDHUS
Det finns inte några egentliga begränsningar i något av ridhusen
eftersom det är extremt högt i tak (ev brandrök stiger upp).
I det gröna resp gula ridhuset kan totalt ca 300 personer vistas utan
problem, om inte någon av läktarna är begränsande utan kan utnyttjas
fullt ut. I det gula ridhuset där hoppdomarna brukar sitta på plan 1 kan
ca 50 personer vistas utan problem.

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Förutom takhöjden finns det 3 utgångar, varav 2 större i såväl det gula
som det gröna ridhuset.
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CAFÈ
När det gäller caféet i gamla byggnaden finns det 2 utgångar, vilket är
ett krav, och där får ca 50 personer vistas utan problem. Detta café
ligger dessutom placerat nära marken. Handbrandsläckare finns
placerad i kassan.
Det nya caféet i det gröna ridhuset får ta emot 50 personer utan
problem. Där finns det 2 utgångar, vilket är ett krav.
Utbildning
Då behov finns är en medlem tillfråga om att gå interdomarutbildning
för hoppning

Info
Marie

Info

Då flera av klubbens banbyggare slutat finns behovet av att ha fler
utbildade banbyggare inom klubben. En efterlysning kommer att gå ut
via FB och hemsidan.
En fråga är ställd till en av klubbens medlemmar för att se om hon kan
genomföra en utbildning i coachning för både juniorer och seniorer.

Inger

Klubben har tittat på ett antal förslag gällande kommande
föreläsare/clinics för 2014.

Info/PRkommittén
Anita och Marie har tillsammans med ridskolan tittat på en lösning
gällande anslagstavlorna vid kassan för att hitta en hållbar lösning så
att det blir klart och tydligt var vilken information finns att hitta. Vi vill
inte fortsätta att använda fönstren, som är nyputsade, som
anlagstavlor.

Anita/
Marie

Säkerhet
Marie Tholl har tillsammans med företrädare för fastighetskommittén
och ridskolan gått igenom ansvarsfördelning för brandsäkerheten.

Info

Tävlingskommittén
Inget att rapportera.
§8

§9

FÖRSÄKRING
Uppgifterna i klubbens försäkringsbrev, gällande fastigheterna, behöver
ses över. Det är dels för att stämma av att försäkringen ligger på rätt
nivå, dels att kolla att vi uppfyller villkoren för försäkringen och dels att
se om vi kan göra något mer för att vi ner premien på försäkringen.

Fk

MEDLEMSFAKTURERING
Den 9 september var det ca 250 st medlemmar, av ca 600 utskick, som
inte betalt. Klubben har fått in 15 stycken betalningar där namn saknas
som ska försöka spåras.

Info

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
En genomgång av anmälda elever till ridskolan kommer att göras för att
se vilka medlemmar som kommer att rida under året. Efter den
genomgången kommer ridskolan att kontaktas för att se vilka
eventuella medlemmar som fått utskicket som kan strykas eller som
behöver påminnas igen.

§ 10

LUCIA
Birgitta ”Bigge” Lagerholm är projektledare för lucia och planeringen
tillsammans med USEK pågår för fullt. Årets lucia blir lite annorlunda än
tidigare år. Datum är satt till söndagen den 8 december och både
datum och program är avstämt med ridskolan.

§ 11

Kontaktperson sponsring
Frågan gällande ansvarig är ställd till en styrelsemedlem men något
svar är inte lämnat.
Hagadagen
Björn tyckte att dagen gick bra och det var mycket barn som var
intresserade av hästarna. Alla inblandade både människor och hästar
gjorde ett jättejobb. Vi hade tre tillfällen då barnen fick sitta upp och
ledas ett varv och det var nästan 200 barn som provade.
Vid två tillfällen genomförde våra duktiga juniorer Agnes Henningsson,
Erica Lundqvist, Viktor Hansson och Fanny Karlsson en liten lektion
under ledning av Louise Nyberg.
Det fanns även möjlighet att träffa och klappa hästarna vilket var
mycket uppskattat.
NÄSTA MÖTE
7 oktober 18:00 – 20:00
Planerade möten under hösten
11 november
9 december
§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist

Info

ÖVRIGT
Städning
Storstädning inkl. golv och fönsterputs är nu genomfört.

§ 12
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Anita

Info
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Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Ann-Sophie Forsmark
Justeringsperson

