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2013-12-09
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

§4

§5

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes med tillägg av Kommande möten samt
Innehåll julhälsning.
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts och lagts ut på hemsidan.

RIDSKOLAN INFORMERAR
Verksamheten
Björn informerade att ridskolan har summerat sitt bokslut per 130630,
Solna ridskola har sk. brutet räkenskapsår. Resultatet är bra och
företaget har en god soliditet. Inga förändringar på personalsidan.
Antal hästar och ponnys uppgår till totalt 54 st.
Under hösten har antalet ridtimmar för juniorer ökat med 140 timmar
jämfört med förra samma period föregående år.

AnnSophie

Info

Info

Info
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Fastighet
Ett antal av väggarna som gränsar mellan spiltorna i gamla stallets
första del, är i behov av renovering pga. ålder. Frågan lyfts in i de
diskussioner som förs i samband med de kommande nödvändiga
ombyggnationer som krävs för att bygga om spiltor till boxar.
Hästar
Familjen Sjöbergs häst Zlatan står hos oss tillfälligt och kommer flytta
till årsskiftet.
§6

EKONOMI
LOK-stöd
Anita har deltagit i ett informationsmöte som anordnades av
Riksidrottsförbundet gällande de ändrade regler som börjar gälla from
1 januari 2014 avseende ansökan för det statliga lokala aktivitetsstödet,
sk LOK-stöd.

Info

Som tidigare informerats kommer bland annat de nya reglerna innebära
att åldern för bidragsberättigade höjs från 20 till 25 år, ansökningstiden
förlängs samt att ett ledarstöd ersätter sammankomstbidraget. Exakta
belopp för respektive stöd kommer att beslutas av riksidrottsförbundet
under december. Hur dessa nya regler kommer att påverka vår förening
är oklart till dess att vi vet hur de nya beloppen ser ut.
Budget 2014
Ann-Sophie gick igenom den budget som arbetats fram för 2014.
§7

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Luciashowen var jättelyckad och alla juniorer gjorde en jätteinsatts
både innan och efter. Julmarknaden var nytt för i år och
”Hästskotavlorna” som tillverkades i sista sekunden såldes slut på
nolltid. Stort tack till alla inblandade för en som sagt mycket väl
genomförd show.

Info

Vid hästshowen i Globen köptes tävlingstäcken mm in. Finansieringen
skedde genom de pengar som skänkts av Birgitta Lagerholm och syftet
är att juniorerna ska kunna hyra täcken, kavajer mm vid tävlingar för
att själva inte behöva köpa.
Fastighetskommittén (FK)
Claes redogjorde för en ny lösning gällande tätning av taket på Gula
ridhuset. Det handlar om mycket pengar att åtgärda det läckande taket
så något beslut togs inte utan klubben måste se över hur detta ska
kunna finansieras.
På fredag kommer FK tillsammans med Anne och ridskolan att träffa
representanter från Solna stad för ett avstämningsmöte gällande de nya
fastigheterna men även för att stämma av lite allmänt.

Info
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Info

Stallreportaget, om en dag på ridskolan innan ”vi” kommer dit, som Eva
gjort finns nu på hemsidan. Tack Eva för en bra skildring av ridskolans
verksamhet under en dag.
Inför kommande nöjd kund index enkät har Marie testat en enkät som
fungerar att använda från hemsidan.

Eva

Eva tar fram ett första förslag på vilka frågor som ska vara med i
enkäten utifrån den enkät som genomfördes 2010. Det ska vara
ca 10 frågor med en sista möjlighet att komplettera med egna åsikter.
Utbildning
Christina Lavstedt som är klubbens handledare gällande ”Grönt kort”
har nu genomgått den obligatorisk fortbildning som krävs för att hålla i
utbildningen för Grönt kort.
Idéer om kommande clinics inför kommande år lämnas till Anne.

Info

Alla

Tävlingskommittén
Inget att rapportera.
§8

§9

MEDLEMSFAKTURERING
Vid dagens datum är det18 medlemmar, nytillkomna ej inräknade, som
inte har betalat sin medlemsavgift. Det är obligatoriskt att vara medlem
i klubben för att få rida på ridskolan då klubben upplåter hela
anläggningen till Solna ridskola.
Eftersom som det var första gången klubben fakturerar
medlemsavgifterna så kommer vi inför nästa år att dra lärdom av hur vi
kan göra detta både effektivare men även tydligare för våra
medlemmar.
STALLVÄRDAR
Anne presenterade en beskrivning avseende stallvärdarna.
Beskrivningen kommer att justeras lite innan den presenteras på
informations- startmöte den 15 december.
8 barn och 2 vuxna kommer att kunna hjälpa till som stallvärdar då det
är detta som lagts in i budgeten.

Info

Info

Enligt tidigare information kommer detta med stallvärdar att
genomföras som en pilot med start i januari och pågå under hela
vårterminen. Utvärdering ska göras efter vårterminens slut för att se
om detta är något vi ska fortsätta med.
§ 10

§ 11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
En påminnelse om att respektive kommitté skriver sin berättelse och
skickar in till Åsa senast den 15 december. Hinner ni inte hör av er.
ÅRSMÖTET
Årsmötet genomförs den 16 februari. Ordförande till årsmötet är
föreslagen.
Valberedningen kommer att kontaktas igen för att stämma av status.

Berörda

Info
Åsa
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ÖVRIGA FRÅGOR
Kommande möten
13 januari 18:00
10 februari 18:00
Årsmöte 16 februari.

Info

Julhälsning
Anne skriver ihop en julhälsning som kommer att publiceras på
hemsidan och Facebook.

§ 13

NÄSTA MÖTE
13 januari 18:00

§ 14

Info

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Ann-Sophie Forsmark
Justeringsperson

