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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
Emelie Karlsson
Anita Söderqvist
Björn Waimon, del av mötet

Frånvarande:
Angelica Åhlander
Claes Karlström

2014-05-07
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Eva Benckert

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

§4

§5

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes med tillägg av uppfräschning av gamla
klubbrummet.
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts och lagts ut på hemsidan.

RIDSKOLAN INFORMERAR
Ridhusbotten
Ridhusbotten i gröna ridhuset har djupharvats och sand lagts på inför
vår lokala hopptävling 18 maj.
Sponsring av unga lovande ryttare
Ryttarna har utvecklats väl och ekipagen har placerat sig på flera
dressyrtävlingar.
Framgångar
Flera Solnaryttare placerade sig på vår lokala dressyrtävling den 4 maj.
Grattis! Huvuddomaren var mycket nöjd med hur tävlingen
genomfördes. Bra gjort av tävlingskommittén och alla funktionärer!

Martin
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Info

Info

Info

Info
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Dagridläger
Ridskolan ska arrangera dagridläger för ponnybarnen. Det blir flera
dagar och för olika kategorier av ryttare.
Inbrott
På Valborgsmässoafton var det inbrottsförsök i gamla klubbhuset.

Info

Info

§6

EKONOMI
Ann-Sophie och Anne har haft årlig avstämning med Nordea. Mötet var
positivt.

Info

§7

LOK-stöd
Hösten 2013
Vi har efter idogt arbete erhållit LOK-stöd för höstterminen 2013.
Väldigt roligt! Tack alla som hjälpt till med detta!

Info

Ny tolkningsram from 1 januari 2014
Anne och Åsa var på möte med Stockholms Läns Ridsportförbund
(”distriktet”) om de nya regler och den tolkningsram som gäller
retroaktivt från 1 januari 2014. Tolkningsramen är märklig då den
upplevs vara riktad mot ridsporten och ridklubbar som samarbetar med
externa ridskolor och det upplevs som om att man tagit fram
tolkningsramen för att tydliggöra att just dessa ridklubbar ej är
berättigade till LOK-stöd.
Den nya tolkningsramen innebär ett hårt slag mot ridsportens ställning
bland andra sporter likväl som för enskilda klubbar. Närvarande
ridklubbar begärde att Svenska Ridsportförbundet ska agera centralt
mot RF. Distriktet bad klubbarna att agera separat. Klubbarna efterlyste
gemensamma riktlinjer från distriktet för vad vi kan göra, hur vi ska
göra det och när. Det är viktigt att budskapet är detsamma från alla
klubbar.

Info

§8

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Det är viktigt att fastställda rutiner inom USEK följs.
Rykttävlingar och Hurry Scurry är populära aktiviteter hos barnen.
Fastighetskommittén (FK)
Golvet i Gula ridhuset är lagat.
Ombyggnad till boxar diskuterades.
Delar av FK och en arkitekt har gått igenom gamla klubblokalerna och
ridskolans personalutrymmen för att ta fram ett förslag på hur vi kan
utnyttja ytorna bättre.
Info/PR kommittén
Information är utlagd på hemsidan om vad som ingår i lektionstiden.
Utbildning
Anita redogjorde för flera bra förslag på clinics inför hösten 2014. Ett

Emelie

Info
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förslag handlar om Working Equitation och ett annat om tömkörning.
Tävlingskommittén
Inför lokaltävlingen i hoppning behöver TK USEKs hjälp med att måla
hinder.
Parkeringsskissen över hagarna och stallplanen efterlyses.
§9

FÖRSÄKRING
Ann-Sophie, Anne och Marie tog emot Länsförsäkringar (LF) den 29
maj. Vi gick igenom anläggningen och visade på förbättringar som
gjorts och LF pekade på ett par saker vi behöver åtgärda.

Info

Emelie
Anne
Info

Frågan om publiken är försäkrad har lyfts. Klubben har en försäkring
som täcker våra arrangemang och ridskolan har en försäkring som
täcker hästrelaterade olyckor.

§ 10

HÄSTHÅLLNING OCH KVALITETSMÄRKNG

Marie, Björn och Martin har gått igenom dokumentet ”Hästhållning och
kvalitetsmärkning” och noterat vad som behöver åtgärdas.
§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Klubbmästare
Cecilia Aronsson har utsetts till klubbmästare 2014.
Idrottens dag i Hagaparken
Planeringsmöte den 22 maj med Solna Stad i Solna Stadshus. Åsa går
på mötet. Ridskolan ska utse vem som håller i detta från deras sida.
Städning
Sista städningen före sommaren görs torsdag i Midsommarveckan.
Veckan efter Midsommar ska klubbis fräschas upp vilket gör att det
inte kan städas då.
Sommarmingel
Det sedvanliga sommarminglet går av stapeln söndagen den 15 juni
kl. 14. Klubben och ridskolan bjuder på dryck och snacks. Inbjudan
och föranmälan läggs upp på hemsidan.
Svenska Spels pengar
USEK fick frågan om vad de vill göra med pengarna från Svenska
Spel. Kravet är att det är något som kan komma alla juniorer till del.
USEK återkommer i frågan.
Fräscha upp klubbis
Det är dags att lägga ut en påminnelse på hemsidan om den
behövliga uppfräschningen av klubbis som ska göras veckan efter
midsommar. Martin håller i detta. Ju fler som deltar desto trevligare
lokaler får vi i höst!
Klubben bjuder på förtäring och trevligt umgänge.

Marie,Martin,
Björn
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Emelie

Martin och
Marie
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NÄSTA MÖTE
Nästa möte är planerat till måndag 2 juni kl. 18:00

Info

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarade mötet avslutat

Info

Vid protokollet:

Eva Benckert
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Martin Bölander
Justeringsperson

