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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

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

Ej närvarande:
Inger Nordström
Naela Arborelius

2013-11-11
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

§4

§5

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes med ett tillägga NKI – nöjd kund index
undersökning.
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts och lagts ut på hemsidan.

RIDSKOLAN INFORMERAR
Hästar
En ny C- ponny, Felicia ett sto på 8 år är inlånad till ridskolan. En ny

Anita

Info

Info

Info

häst, fullblodsvalacken Mytos på 8 år är inköpt.
Ridhusbotten
Underlaget i gröna ridhuset är i dag tillräckligt bra för
ridskoleverksamheten men enligt klubben räcker det inte till för att
genomföra de lokala hopptävlingarna som klubben anordnar.
Sollentuna ridskola har haft samma problem som vi och Björn tar
kontakt med dem för att se vad det har kostat att hyra djupharv samt
vält. Styrelsen har fått erbjudande om att låna en djupharv och

Björn/
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undersöker om Solna stad kan ha kontakter gällande en vält. Detta för
att försöka uppnå förbättring av underlaget på utsatta ställen.

Anne/Åsa

Batteri till hk-hiss
Ridskolan har fått en faktura avseende byte av batteriet till
handikapphissen i Gröna ridhuset. Denna bör enligt avtal betalas av
Solna stad. Björn ger en kopia på fakturan till Anne eller Åsa som i sin
tur tar kontakt med Solna stad.
Stöttning av unga ryttare
Inget beslut är taget angående storleken på belopp gällande stöttning
av unga ryttare. Ann-Sophie och Theresa tittar tillsammans på hur vi
kan hantera det och vilket belopp som är lämpligt.
§6

EKONOMI
LOK-stöd
Klubben har fått avslag på ansökan avseende de lokala aktivitetsstödet
för vårterminen 2013. Orsaken till avslaget är att vi för våren inte kan

AnnSophie

Info

påvisa några ekonomiska transaktioner för ridavgifterna. Inför ansökan
till höstterminen 2013 är alla rutiner för ekonomiska transaktioner i
gång och avtalet med ridskolan är klart vilket gör att vi bör uppfylla alla
krav enligt de regler Riksidrottförbundet har satt upp.
From våren 2014 införs nya regler vilket bland annat innebär att åldern
för bidragsberättigade höjs från 20 till 25 år, ansökningstiden förlängs
samt att ett ledarstöd ersätter sammankomstbidraget. Anne och Anita
kommer att delta på en informationsträff den 28 november.
§7

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Det är mycket arbete inför årets julshow. USEK kommer att visa upp
delar av sin verksamhet samt att det kommer att vara loppis mm.

Info

Höstlovsaktiviten var lyckad och det många barn och ungdomar som
deltog i de olika aktiviteterna. Den traditionella spökpromenaden var
lika ”läskig” som tidigare år.
USEK kommer samla ihop till en aktivitet för att bygga och måla ett
eget USEK hinder. En uppfräschning av samtliga hindermaterial behövs
men det hjälps vi alla åt med.
Fastighetskommittén (FK)
Den underhållsplan som löpande uppdaterats med behov och
genomförda renoveringar sedan 2008 gicks igenom.
Beslut togs att genomföra följande arbeten:
1. Ytskiktsrenovering av entré och klubbrum.
2. Beslut att gräva ut och installera en pump under gamla
ridhuset.
3. Beslut att fixa hängrännan i gamla stallet mot Gröna ridhuset.
Ändra riktningen så att vattnet samlas och går ner i hörnet.
Samtliga av dessa arbeten kommer att försöka genomföras under våren
då en vårfixardag planeras in.
Fortsatt fokus ligger på att jaga den leverantör som eventuellt kan

Beslut
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hjälpa oss att identifiera läckaget i taket på gula ridhuset vilket trots
flera genomförda åtgärder ännu inte är tätt.
Info/PRkommittén
Eva besökte stallet innan lektionsverksamheten hade kommit igång för
dagen för att se vad personalen arbetar med. Resultatet blev ett
reportage med många bilder som snart kommer att publiceras.
Säkerhet
Marie informerade om att Solna/Sundbyberg brandkår kommer till
stallet i veckan för att se hur det ser ut och öva på att leda ut häst till
hage. Ridskolan har lovat att ställa upp med varsin snäll häst till
brandmännen.
Ridsportförbundets turné "Säkerhet på ridskolan" kommer att landa i
Stockholm nästa år. Marie/Eva och någon från ridskolan kommer att
delta.

Info

Info

Marie/Eva

Marie

Som en del av arbete med säkerhet på ridskolan ska klubbarna se till
att det finns en krisplan. Marie tar fram utkast och kollar även upp vem
som är lämplig att utse som mediaansvarig.

Utbildning
Inget att rapportera.
Tävlingskommittén
Anslaget gällande den senaste klubbtävlingen i hoppning kom upp
väldigt sent. Nästa klubbtävling i hoppning är den 15 december.

Info

Hoppryttarna har genomfört ett möte för att lägga upp planeringen för
kommande tävlingar samt även ska en Facebook grupp för att snabbt
och smidigt kunna sprida information.
Vi behöver hitta en rutin där deltagarförteckningar för samtliga
tävlingar där juniorer deltar skickas till styrelsen för att kunna ansöka
om lokstöd för aktiviteten.
§8

§9

§ 10

MEDLEMSFAKTURERING
Vid dagens möte hade klubben 553 registrerade medlemmar varav 57
av dessa inte betalat medlemsavgiften. Påminnelse har gått ut via brev
vid upprop till lektioner. Till de resterande medlemmar som inte betalt
gå personliga brev ut med anmodan om att betala senast den 29 nov.
Medlemmar som har frågor gällande medlemsavgiften hänvisas till
Anita.
STALLVÄRDAR
Beslut tog att en pilot gällande stallvärdar startar i januari. Tanken är
att det kommer att finnas stallvärdar på tisdagar och torsdag mellan
16-18. Piloten genomförs en termin för att sedan utvärderas. Louise
”Lollo” Nyberg kommer att hålla i piloten. Ridskolan kommer att bidra
med en ridlektion/termin till stallvärdarna och klubben kommer att
bidra med biljett till lämplig tillställning tex. Globen Horse Show.
ÖVRIGT
Verksamhetsberättelsen för 2013

Åsa/tk

Info

Info
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Respektive kommitté skriver sin berättelse och skickar in till Åsa senast
den 15 december.
Rökfri anläggning
Klubben har via Svenska Ridsportsförbundet fått in en anmälan gällande
att vi inte efterlever den rökfria anläggning som vi ska vara.
Åsa har ringt och pratat med Ridsportsförbundet för att säkerställa att
den rökruta vi har i hörnet på gröna ridhuset mot vägen är ok att ha,
vilket det är.
Klubbens målsättning är att vi ska fortsätta vara en rökfri anläggning.
Nöjd kund undersökning NKI
Enligt vårt avtal med Solna stad ska klubben vart annat år genomföra
en kundundersökning. Marie tittar lite närmare på vilka alternativ som
finns för att kunna lägga ut den undersökning via Facebook och
hemsidan. Ridskolan kommer att vara med i utformningen av frågorna.

Besöksverksamhet och kvalitetsmärkning
Marie informerade om att med start 2014 kommer Svenska
Ridsportförbundet att införa besöksverksamhet och ny
kvalitetsmärkning. Alla anslutna klubbar kommer att få en
medlemsskylt och sedan kommer vi att följas upp mot kvalitetskriteria.
Till vår hjälp får vi en checklista. Vi kommer att börja med att läsa
igenom listan för att se hur vi ligger till.
Ridsportportalen
Marie informerade om att det nu pågår en pilotverksamhet med
Svenska Ridsportportalen men tanken är att alla klubbar ska anslutas
inom snar framtid. Portalen är under utveckling men tanken med
Ridsportportalen är att skapa ett "nav" som samordnar olika delsystem,
med medlemsperspektivet som främsta fokus.
§ 11

NÄSTA MÖTE
9 december

§ 12

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Anita Söderqvist
Justeringsperson

Berörda

Info
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Info
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