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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

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

Ej närvarande:
Naela Arborelius
Angelica Åhlander
Anita Söderqvist

2014-01-13
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

AnnSophie

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes.

Info

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

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR
Verksamheten
20 nya medlemmar i och med att två juniorer grupper bildats på
söndagar.
Fastighet
Pannan i gröna ridhuset fungerar inte som det ska. Ridskolan har
anmält det till Solna stad.
Det är väldigt varm på den lilla toaletten men även detta är anmält till
Solna stad.

Ett förslag är att se om möjligheten finns att Solna stad installerar en
elmätare för det nya ridhuset.

Info

Info

FK
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Ridhusbotten i gröna ridhuset behöver harvas om vi ska få ett underlag
som eventuellt kan hålla vid större hopptävlingar. Björn stämmer av
med Bo Rappne om ridskolan kan få låna deras harv och genomför
harvningen innan tjälen sätter sig.
§6

§7

EKONOMI
Per den 13 januari hade klubben 9 stycken obetalda medlemsavgifter.
RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Erbjöd jullovsaktiviteter men deltagandet var mycket lågt.

BW

Info

Info

USEK behöver lite hjälp att planera sitt årsmöte. Kallelse kommer att
sättas upp den 13 jan.
”Öppen cafeteria” på söndagseftermiddagar så att föräldrar kan få sig
en kopp kaffe medan de väntar då det är flera föräldrar nu när det är
lektioner på söndagar.

Fastighetskommittén (FK)
Beslut togs att byta elinstallationen till vattenkopparna i utestallen då
det idag är en installation som ej är godkänd. Av någon anledning
missades dessa stall vid den el-revision som genomfördes under 2013.

Beslut

Beslut togs även att belysa Solna Ridskola skylten på fasaden till stallet.

Beslut

Info/PRkommittén
Vi har nu 357 personer som följer oss på Facebook vilket innebär en
stadig ökning.

Info

Marie tog upp att klubben har svårt att få in foton i samband med olika
arrangemang samtidigt som det är många som fotar. Lite olika
lösningar diskuterades.

Forts.

Anslutning till Sponsorhuset: Frågan bordlades till näst möte 10 feb.

Forts.

Säkerhet
I november var Solnas brandkår på besök och såg hur det såg ut hos
oss och fick även prova på att sätta på grimma och leda häst. Sevel och
Ängeln ställde upp som försöksobjekt.

Info

Marie har tagit fram utkast till en krisplan som beskriver hur en
krisgrupp ska arbeta vid mycket allvarliga händelser. Krisplanen bygger
på krisplaner som finns hos andra ridklubbar. Eventuella synpunkter
kan lämnas till Marie före nästa möte och de personer som föreslås ingå
i en krisgrupp (ordförande, verksamhetschef och säkerhetsansvarig)
ska bekräfta att de godkänner krisplanen.
Utbildning
Birgitta Lagerholm håller föreläsning om att sätta upp mål och att nå
dem lördagen den 8 feb 15.00. 50 kr för seniorer och gratis för juniorer.
Intäkterna går till ungdomsverksamheten.

Info
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Det är dags för Grönt Kort. Christina L tillfrågad men har inte svarat än.
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Tävlingskommittén
§8

ÅRSMÖTET
Förberedelserna går enligt plan.

Info

Berit Berggren från valberedningen deltog på styrelsemötet och
informerade att valberedningen genomfört intervjuer med alla sittande i
styrelsen om både omval men även hur arbetet fungerat. Det har
framkommit ett flertal medlemmar som är intresserade av att väljas in i
styrelsen eller medverka i någon kommitté.
§9

FÖRSÄKRING
Med start 1/1 2015 kommer alla medlemmar i förening ansluten till
Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksförsäkring via sitt
medlemskap. Försäkringen är mer omfattande än de försäkringar som
klubbarna själva haft tidigare. De stora skillnaderna mot tidigare
försäkring är:

Info

- Försäkringen omfattar både medicinsk och ekonomisk invaliditet vilket
ger ett stabilt grundskydd. Detta är extra viktigt för yngre medlemmar
som inte har inkomst och därför inte omfattas av det allmänna
försäkringssystemet som bygger på inkomster.
- Medlemmarna kommer att få ett bra skydd oavsett om skadan leder
till låg eller hög grad av invaliditet. Detta är viktigt eftersom 90% av
skadorna inom ridsporten leder till invaliditetsgrad lägre än 10%.
- Kostnadsersättningar vid läkarbesök och tandvård samt resekostnader
är mer omfattande än tidigare lösningar.
Den nya försäkringen innebär en kostnadsökning på 45 kr/medlem upp
till 16 år och 34 kr/medlem 16 år och äldre.
Ett förslag på höjning av medlemsavgiften kommer att läggas fram av
styrelsen på årsmötet för att kunna möta den ökade utgift.
Förutom denna höjning har förbundet tidigare beslutat om en allmän
höjning av avgiften till förbundet på 10 kr/medlem, vilket även kommer
att läggas fram i ett förslag till årsmötet.

§ 10

§ 11

SATSNING UNGA RYTTARE
Beslut togs att stötta med 1500 kr/termin och person, dvs totalt 3000
kr/person. Utbetalningen sker i slutet av april 2014.
BREV TILL RIDKLUBBAR ANG. 20-KRONAN
Varken tävlingskommittén eller styrelsen har något att invända.
Klubben förordar att Ridsportförbundet fortsätter att administrera det

Beslut

Beslut
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de gör idag.
§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Nöjd kund index
Enkäten omarbetades lite och antal frågor kortades ner. Målet är att få
ut enkäten under januari.
Ansökan om tävlingslicens
Styrelsen ber TK att se över och skärpa rutinen för godkännande av
tävlingslicens.

§ 13

TK

NÄSTA MÖTE
Info

Måndagen den 10 februari 18:00

§ 14

MT

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Ann-Sophie Forsmark
Justeringsperson

