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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

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

Ej närvarande:
Åsa Edquist
Naela Arborelius
Angelica Åhlander

2014-02-10
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Anne Nordgren

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Thomas Tonndorf valdes att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

Info

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

Info

§4

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

Info

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR

Info

Ridhusbotten i gröna ridhuset är nu djupharvad och resultatet verkar
bra. Nästa steg är att lägga på mer sand samt att djupharva ytterligare
en gång innan hopptävlingen i vår.
§6

EKONOMI

Info

Ann-Sophie och Anne träffade revisorerna 1 februari där vi berättade
hur vi arbetat. Revisorerna har därefter gått igenom och granskat
klubbens räkenskaper inklusive USEK för 2013. Revisionsberättelse är
upprättad inför årsmötet. Inga anmärkningar gavs.
USEKs kalenderförsäljning har gått med förlust. Styrelsen beslutade att
som engångsföreteelse täcka 3000 kr av förlusten. Resterande del står
USEK för själva. Styrelsen vill även ha hälften av eventuella kommande
intäkter för kalendrar.

Beslut
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§7

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Ingen från USEK var närvarande.

Info

Fastighetskommittén (FK)
Vattnet till röda utestallet frös vilket gjorde att elkablarna behövde dras
om. Detta är nu åtgärdat. Även ny elcentral med jordfelsbrytare
installerades.
Info/PR-kommittén
Marie och Eva ska på Ridsportförbundets säkerhetsturné på onsdag 12
februari.
Utbildning
Birgitta Lagerholm höll 8 februari en uppskattad föreläsning om att
sätta upp mål och att nå dem. Cirka 30 personer deltog. Det handlade
bland annat om kärnvärden, äkta och falska mål, hur man kan tänka för
att bygga upp en väg fram till sitt mål och vilket jobb som krävs för att
nå dit. Intäkterna gick oavkortat till USEK.
Grönt Kort kurs är planerad till helgen 22-23 mars samt lördag 5 april.
Tävlingskommittén
Tävlingsreglerna kring Champagnehoppningen är nu uppdaterade.

Info

§8

MEDLEMSAVGIFT
Fyra juniorer har trots flera påminnelser inte betalat medlemsavgift.
Ridskolan är informerad. Om de inte betalar kommer de att få sluta rida
i höst. Detta i enlighet med klubbens stadgar.

Info

§9

ÅRSMÖTE
Allt material inför årsmötet är klart och publicerat. Beslut togs om att
lämna in utskrift inför årsmötet till ett tryckeri. Sara Andersson kommer
att vara ordförande på årsmötet.

Info &
Beslut

§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR
- Nöjd Kund Index: Hittills har cirka 80 personer svarat på enkäten,
vilket är mycket fler än förra gången. Enkäten ligger ute på hemsidan
fram till 22 februari. Därefter ska svaren sammanställas och analyseras.

Info

- Sponsorhuset: Genom att ansluta sig till Sponsorhuset kan klubben

Beslut
Marie

tjäna pengar på inköp som medlemmarna gör på nätet. Marie fick i
uppdrag att kontrollera uppsägningsvillkoren en extra gång. Förutsatt att
de inte innebär någon kostnad för klubben beslutades att prova ett år för
att se om det ger något.
§ 11

NÄSTA MÖTE
Årsmöte söndag 16 februari 14:00

§ 12

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarade mötet avslutat.

Info

Info

Info
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Vid protokollet:

Anne Nordgren
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Thomas Tonndorf
Justeringsperson

