PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Page 1 of 4

SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Anita Söderqvist
Anne Nordgren
Åsa Edquist
Eva Benckert
Ann-Sophie Forsmark
Martin Bölander
Madeleine Westerberg, del av mötet
Björn Waimon, del av mötet
Linnea Taxén
Agnes Henningsson
Fanny Karlsson

Frånvarande:
Angelica Åhlander
Emelie Karlsson
Claes Karlström
Thomas Tonndorf
Marie Tholl

2014-06-02
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Eva Benckert

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anita förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Ann-Sophie valdes att jämte vice ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

§4

§5

Anita

Ann-Sophie

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes

Info

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

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR
Ridhusbotten
Alla var nöjda med ridhusbotten vid hopptävlingarna i Gröna ridhuset
Framgångar
Det blev många placeringar i både hoppning och dressyr för
Solnaryttare i maj. Detaljerad information om ekipagen finns på
hemsidan.
Elpannan
Elpannan fungerar inte. Martin kontaktar kommunen i ärendet

Gamla stallet

Info

Info

Martin
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Grunden har spruckit i gamla stallet till vänster efter utgången där
Myrra har sin box. Martin undersöker vad som ska göras.

Martin

Silon som innehåller havre
Silon har spruckit – åtgärder diskuterades
Höstterminsstart
Ridningen startar vecka 33.
§6

HÖSTENS PLANERING
Under sommaren planerar ridskolan och klubben höstens aktiviteter.

Ordf. samt
ridskola

§7

MEDLEMSFAKTURERING
Åsa, Madeleine och Anita träffas lördagen den 7 juni för att diskutera
medlemsfakturering efter midsommar.

Åsa,
Madeleine,Anita

§8

LOK-stöd
Klubben ska skicka in en skrivelse till Stockholms läns
Ridsportförbund där vi ska redogöra för vilka konsekvenser de nya
tolkningsramarna medför för klubben ifall vi inte beviljas stöd för
2014. För mer information -se § 7 Ny tolkningsram fr o m jan 2014 i
protokollet från 2014-05-07.

§9

Info

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Fastighetskommittén(FK)

FK

Gula Ridhuset
Diskuterades olika lösningar hur läckaget i taket ska repareras.
Övriga fastighetsfrågor – se § 5
Utbildning
Clinic
Den 19 oktober kl 14:30 har vi höstens första clinic, med Anna
Nordin, som visar hur man rider i Working Equitation(W.E).(Gröna
ridhuset)
Den 9 november blir det en kurs i W.E (Gröna ridhuset).
Den 23 november kl. 13-14 visar Maria Carlsson, medlem i SFRK
hur hon tömkör sin häst (Gula ridhuset).
Dvd-skiva
Klubben har en Dvd-skiva till utlåning som handlar om tips och råd
vid programridning. Vi återkommer om hur utlåningen ska gå till.
Första hjälpen utbildning
Några i USEK ska gå på en kurs i första hjälpen i SISUS regi.
Info/PR
Information på hemsidan och lastning av hästar diskuterades.

Anita
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Idélådan
Förslag på att den ska användas när någon/några kommer på idéer
som rör verksamheten. Skriv ner idén och lägg förslaget i lådan.
Alternativt också göra det möjligt att använda hemsidan till detta.
Ny Första Hjälpen station
Är inköpt och ska placeras i närheten av kassan.
Facebook
Vi har snart fördubblat antal personer som följer klubben på
facebook. Det är hög aktivitetsnivå med många som gillar och
kommenterar det som skrivs.
Tävlingskommittén(TK)
Arbetar med att ta fram en standardproposition för lokala och
regionala tävlingar.
USEK
Sommaravslutning
USEK planerar att antingen anordna en sommaravslutning
alternativt en kickoff i höst. Besked kommer senare.
§ 10

EKONOMI

Ann-Sophie

Ann-Sophie redogjorde för klubbens ekonomiska läge per 31 maj.
Resultatet följer budget.
§ 11

VÄRDERING AV STALLVÄRDSAKTIVITETEN
Både föräldrar, ridlärare och stallvärdar är positiva till aktiviteten.
Diskuterades att byta till andra dagar i höst.
Förbättringar
Stallvärdströjor samt ha namn och bilder på stallvärdarna.

Info

Info

IDROTTENS DAG I HAGAPARKEN SÖN. 7 SEP
§12

§13

Åsa, Anne, Martin, Eva deltar från klubben samt personal från
ridskolan. Om fler från klubben deltar meddela Åsa.
Evenemanget börjar kl. 10.00

Info

Möte 20 aug kl. 19.00
Anne deltar på mötet den 20 augusti.

Anne

ÖVRIGA FRÅGOR
Städning
Städningen före sommaren görs torsdag i midsommarveckan.
Veckan efter midsommar ska klubbis fräschas upp vilket gör att det
inte går att städa på torsdagen som planerat. Anita hör om
städbolaget kan städa på fredagförmiddag istället. Efter
förtydligande av offerten planeras fönsterputsning av gamla och nya
klubbis samt maskinpolishing av gamla klubbis, vilket beräknas att
ske i veckan 4-8 aug.
Sommarmingel

Anita
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Inköpen till minglet planerades

Anne, Björn

Svenska Spels pengar
USEK har beslutat att köpa en trähäst för pengarna de erhållit från
Svenska Spel.

Tävlingsbidrag till ryttare
Styrelse medlemmarna var positiva till förslaget, men beslutades
att bordlägga frågan till hösten för grundlig diskussion.
§ 14

§ 15

NÄSTA MÖTE
Höstens möten är planerade t o m november enligt följande:
18 aug kl 18.00
15 sep kl 18.00
13 okt kl 18.00
10 nov kl 18.00
MÖTETS AVSLUTANDE
Anita förklarade mötet avslutat

Anita

Vid protokollet:

Eva Benckert
Justeras:

Anita Söderqvist
Vice ordförande

Info

Ann-Sophie Forsmark
Justeringsperson

