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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
Eva Benckert
Ann-Sophie Forsmark
Marie Tholl
Martin Bölander
Madeleine Westerberg, del av mötet
Björn Waimon, del av mötet

Ej närvarande:
Angelica Åhlander
Emelie Karlsson
Anita Söderqvist
Claes Karlström

2014-04-07
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Eva Benckert

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

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

Åsa

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes.

Info

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

Info

§3

§4

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Fastighet
Värmepannan i nya ridhuset fungerar fortfarande inte som den ska
- fortsatt utredning pågår. YIT, som är leverantör till Solna stad, väntar på
godkännande från Solna stad för att kunna lösa frågan.
Det ruttna golvet på hinderläktaren i Gula ridhuset ska börja rivas och
sedan renoveras under tisdagen den 8 april. Hängrännorna på långsidan
av Gröna ridhuset kommer också att rensas.
Gröna ridhuset kommer att djupharvas i mitten av april inför kommande
hopptävlingar.
Hästar
Charlie Fox har gått vidare till hästhimlen efter en lång tids hälta, som

Info
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tyvärr inte gick att åtgärda. Saknad av oss alla.
Ridskolan har köpt Anemon, ett 9-årigt sto e. Akribori u. Morina.
Morina står i stallet och rids av Nina Lilja. Anemon har ett trevligt
temperament och ska sättas igång innan hon börjar gå på lektioner.
Övrigt
Klubben har fått ett exemplar av Svenska Ridsportförbundets
jubileumsbok ”Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare – 100 år med Svenska
Ridsportförbundet”. Boken kommer att finnas tillgänglig i klubbis.
Medlemsavgiften erläggs fr. o m 1 september t. o. m 31 augusti. En fråga
har uppkommit om man behöver betala full årsavgift om man blir
medlem i slutet av vårterminen. Enligt stadgarna måste årsmötet fatta
beslut om detta. Vi tar upp frågan på nästa årsmöte.
§6

§7

§8

EKONOMI
Klubben har erhållit det kommunala aktivitetsstödet från Solna stad. Vad
gäller det statliga LOK-stödet har vi inte fått något svar än.
Den 29 april träffar delar av styrelsen Nordea för det sedvanligt årliga
mötet.
LOK-stöd
Stockholms läns ridsportförbund har kallat till ett möte torsdagen den 10
april avseende de nya LOK-stödsreglerna. Anne och Åsa deltar på mötet.

AnnSophie

Åsa Anne

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Ingen närvarande från USEK
Fastighetskommittén (FK)
Golvet i Gula ridhuset – se § 5. En besiktning kommer att genomföras av
klubbens fastigheter för att fastställa deras status.
Info/PR kommittén
Se § 11
Utbildning
Clinicen ”Hur dömer en domare” den 30 mars var uppskattad av
åskådarna.

Info

Info
Info

Info

Tävlingskommittén
Ingen närvarande från Tävlingskommittén när punkten föredrogs .
§9

FÖRSÄKRING AV ANLÄGGNINGEN
En representant från Länsförsäkringar besöker anläggningen för att gå
igenom försäkringsskyddet. Marie, Anne och Ann-Sophie deltar från
klubben.

§ 10

RIKTLINJER FÖR SPONSRING
Styrelsen beslutade att sponsorsgruppens riktlinjer i dokumentet

Marie,Anne
& AnnSophie
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”Sponsorspolicy för

Solna Fältrittklubb SFRK” ska gälla. Thomas ska ta
kontakt med ett antal företag som ligger i närområdet för att se om de är
intresserade.
§ 11

§ 12

ENKÄTEN
I samband med genomgången av enkäten har vi fått många bra
synpunkter och förslag som styrelsen ska arbeta vidare med.

Beslut

Info

ÖVRIGA FRÅGOR

Idrottens dag i Hagaparken 7/9
SFRK ska vara med även i år och planeringen är redan igång.

Info

Älska Hästkraft
Styrelsen beslutade att inte vara delaktiga

Beslut

Städning
Sista ordinarie städning är torsdagen efter Midsommar.
Första ordinarie städning är torsdagen efter start av höstterminen
Klubben ska ta in offert på vad en extrastädning inför höstterminen
kostar.

Info

Fräscha upp klubbis

Martin

Påminnelse om den behövliga uppfräschningen av klubbis, som ska
göras veckan efter midsommar. Martin håller i detta. Ju fler som deltar
desto trevligare lokaler i höst! Vi återkommer i frågan.
§ 13

§ 14

NÄSTA MÖTE
Onsdagen den 7 maj 18:00 Obs! Ändrat datum

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Eva Benckert
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Åsa Edquist
Justeringsperson

Info

