PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

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

Ej närvarande:
Claes Karlström
Angelica Åhlander
Naela Arborelius
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2013-10-07
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Eva valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes.

§4

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

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Varmvattnet och värmen i gröna ridhuset har varit utslaget ett tag men
felet är nu åtgärdat av Solna stad.
Armaturen i damernas omklädningsrum har varit trasig men är nu
åtgärdad.
Björn har varit i kontakt med Ulf Wilken, som är erkänt duktig på
ridbaneunderlag, för att pratat om ridhusbotten och vad ridskolan skulle
kunna göra för att få en botten som fungerar både för ridverksamheten
men även för hopptävlingar.
Carina, från ridskolan, och Madeleine kommer att gå på en föreläsning
på Täby ryttarcenter den 23 oktober som handlar om ridbaneunderlag
och hur det påverkar hållbarhet och prestation.

Eva

Info
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Solnas ekipage var riktigt framgångsrika på den lokala dressyrtävlingen
klubben anordnande den 6 oktober.
I LB:3 hade Solna inte mindre än 4 placerade ekipage:
Angelica Åhlander & Brownie, Mimmi van Rooijen & Acasia, Inger
Petersson & Tobiasse och Mathilda Sjöfors & Lakey. Sandra Samuelsson
& Little Prince hamnade precis utanför placering.
I LA:4 tog Solnaekipaget Annika Dyrén & Kim O´Hara en
fjärdeplacering och Barbro Eriksson & Lakey hamnade precis utanför
placering.
Stort grattis till er alla!
§6

EKONOMI
Ann-Sophie dubbelkontrollerar om vi har betalt in den sk. ”20-kronan”,
en summa som betalas in till ridsportsförbundet för att bla. finansiera
tävlingsdatabasen, då det gått ut en allmän påminnelse. Vi brukar få en
faktura från ridsportsförbundet men den verkar inte ha kommit till oss.
Med deadline den 4 november ska respektive kommitté har funderat
och dokumenterat ner planerade aktiviteter i den budgetmall som Anita
tagit fram och skickat ut. Syftet är att få en överblick över ekonomin
inom de respektive kommittéerna. Frågor kommer att gås igenom den
11 november.

§7

AnnSophie

Styrelsen

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA

Fastighetskommittén (FK)
Som ett fortsatt led i tidigare el-arbetet så har nu byte av el-centraler
med jordfelsbrytare genomförts.

Info

En förfrågan är iväg skickad gällande tätning av taket men vi har ännu
inte fått svar.
Hängrännan på baksidan av gamla stallet som är trasig kommer att
åtgärdas denna eller kommande vecka.
Info/PRkommittén
Marie informerade om att Ridsportförbundet planerar att lansera en
ridsportportal under hösten. Ridsportportalen ska koppla samman
IdrottOnline och Tävlingsdatabasen. Det är oklart vad det innebär för
oss men kan ha en påverkan på t.ex. hur medlemsuppgifter registreras.
Marie tar reda på mer.

Marie

Eva kommer att göra reportage om vad som sker i stallet i stallet när
eleverna inte är på plats.

Eva

Marie informerade om att sortimentet med klubbkläder nu utökats med
tävlingsschabrak (vita med grön rand och guldgul passpoal).

Info

Säkerhet
Marie undersöker möjligheten att genomföra en utrymningsövningen
eller liknande tillsammans med räddningstjänsten i Solna samt

Marie
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ridskolans personal.

Utbildning
Erica Lundqvist och Linda Nyberg är anmälda till banbyggarkurs.
Christina Lavstedt som är klubbens handledare gällande ”Grönt kort”
kommer att genomgå en obligatorisk fortbildning.
Efter diskussion föreslogs, enligt Birgitta Lagerholms förslag att hon
kommer att hålla en föreläsning om att ”sätta mål och att uppnå dem” i
slutet av januari 2014.

§9

§ 10

Info

Planeringen inför luciashowen pågår för fullt.

Info

USEKs styrelse kommer att genomföra en gemensam aktivitet under
hösten utanför stallet och för att bygga teamkänsla. Det blir bowling.

Info

Marianne Granlind i tävlingskommittén kommer att få behörighet att
administrera betalningar i tävlingsdatabasen.

AnnSophie &
Anne

MEDLEMSFAKTURERING
I dagsläget är det ca 100 medlemmar som inte betalt medlemsavgiften.
En påminnelse kommer att gå ut till dessa.

Anita

STALLVÄRDAR
Frågan har tidigare varit upp huruvida vi ska sk. stallvärdar i stallet på
eftermiddagarna. Emelie tar med sig frågan till USEK för att se om och
hur detta skulle kunna lösas.
ÅRSMÖTE 2014
Datum för årsmötet bestämdes till söndagen den 16 februari.
Förhandsinformation och kallelse kommer att gå ut enligt de regler som
finns enligt klubbens stadgar.
En checklistan inför årsmötet är framtagen och distribueras till
styrelsen.

§ 11

Info

USEK
Höstlovets aktiviteter är bestämda och sitter nu upp i stallet. Det blir
den berömda spökrundan, hurry scurry och filmkväll.

Tävlingskommittén

§8

Info

Emelie

Info

Info

ÖVRIGT
Verksamhetsberättelsen för 2013 behöver skrivas av respektive
kommitté och vara klar den 15 december. Åsa skickar ut förra årets
som underlag.
Beslut togs avseende ”Kriterier för stöttning av unga lovande ryttare”
enligt bilaga 1. Frågan kvarstår gällande belopp och utbetalningsform.
Klubben saknar en ansvarig för sponsring. Madeleine ställer frågan till
en medlem som eventuellt kan vara intresserad.

Åsa

Bilaga 1

Madeleine

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Klubben har blivit uttagen för LOK-stödet och har skickat in alla
underlag som riksidrottsförbundet krävt och avvaktar nu svar.
Eventuellt kan man söka LOK-stödet löpande under terminen. Åsa
kontrollerar om det är möjligt.

§ 12

NÄSTA MÖTE
11 november
Planerade möten under hösten
9 december

§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Eva Benckert
Justeringsperson
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Åsa

Solna Fältrittklubb
Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

Bilaga 1
Kriterier för stöttning av unga
lovande ryttare i SFRK

2013-10-07

• Medlem i SFRK.
• SFRK har ekonomiska förutsättningar.
• Det finns ett lämpligt ekipage, dvs. både häst och ryttare.
• Gäller både hoppning och dressyr.
• Gäller ett läsår, med omprövning varje år, både ATT vi ska stötta och
VEM som stöttas.
• Ridskolan föreslår kandidater.
• Hästen kan avvaras/användas mindre i ridskoleverksamheten.
• Ryttaren ska ha gjort bra resultat på tävling både hemma och ute.
• Ryttaren ska kunna vara ett föredöme för yngre medlemmar både vad
gäller ridstil och attityd.
• Ryttaren ska villigt hjälpa till hela helger under våra lokala och regionala
tävlingar. Det undantar dem inte från att hjälpa till med extra
förberedelser innan tävlingsdagen i den disciplin de rider eller att hjälpa
till på klubbtävlingar som alla tävlande.
• Avser träning, inte tävling.
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