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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
Claes Karlström
Eva Benckert
Martin Bölander
Madeleine Westberg, del av mötet
Thomas Tonndorf
Björn Waimon, del av mötet
Linnea Taxén, USEK
Fanny Karlsson, USEK

Frånvarande:
Angelica Åhlander
Emelie Karlsson
Marie Tholl
Åsa Edquist

2014-08-18
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Claes Karlström

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Linnea Taxén och Eva Benckert valdes att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.

§3

§4

§5

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts och lagts ut på
hemsidan.

RIDSKOLAN INFORMERAR
Hästar
Vår gamle vän Sevel har gått ur tiden vid den respektabla
åldern av 26 år. Den förnämliga hopphästen Quinto har
även han gått bort. Kim O’Hara är såld. Till stallet har
kommit en ny dam vid namn Lorelai på prov.

Anställda
Sara Furubäck har gått ner i tid. Sara Sjöstedt och
Angelica Åhlander har börjat.

Anne

Anne

Info

Info

Info
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Gruppernas beläggning.
Det är bra beläggning i ridgrupperna.
§6

§7

EKONOMI
Ann-Sophie redogjorde för klubbens ekonomiska läge.
Det är snart dags att börja med nästa års budget.

MEDLEMSFAKTURERING
Medlemsfakturorna har gått ut och några medlemmar har
redan betalat. Medlemsavgift som inte är betald senast 31
augusti debiteras med en tilläggsavgift på 50 kr.

§8

LOK-stöd
LOK-stödsreglerna har ändrats. Klubben fick LOK-stöd för
ht 2013 och kommer att få LOK-stöd även för våren 2014.

§9

Ann-Sophie

Info

Info

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Fastighetskommittén(FK)

Info

Det är nymålat i gamla klubbis!
Silon som innehåller havre har spruckit och åtgärder
diskuterades. En konstruktör har kontaktats för att
bedöma om golvet i gamla stallet klarar vikten av en ny
större silo. Den skulle i så fall väga dubbelt så mycket som
den gamla silon.
För att kunna fatta rätt beslut om hur vi ska gå vidare med
Gula ridhuset måste vi få dit en sakkunnig. Vi har
kontaktat en konstruktör som ska kontrollera byggnaden.
Utbildning
Det behövs en intern hoppdomare till.

Anita

Anita påminde om clinic den 19 oktober i Working
Equitation samt möjligheten att ”prova på” detta den 9
november

Info

Info/PR
Bilder ska tas på ny personal och nya hästar.

Eva

Ny Första Hjälpen station
Är inköpt och ska placeras i närheten av kassan.

Info

Tävlingskommittén(TK)
Det behövs en genomgång av hur man sköter
högtalaranläggningen så att fler kan sköta den.

Madeleine

Det finns ett kabelfel någonstans mellan ridhusen. Vi har
fått ett pris för felsökning.

Info

USEK
Tidigare bestämdes att köpa en trähäst för Svenska Spels
pengar. Återstår att hitta en sådan, vilket visat sig inte
vara så lätt.

USEK

Informationshäfte om USEK görs tillgänglig för alla
juniorer.

USEK
Info
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LASTNING
Lastning och lossning av hästar har debatterats flitigt.
Kontakta ridskolan för anvisning av bästa tillgängliga plats.
Under tävlingar gäller särskilda regler.

§ 11

SÄKERHETSANSVARIG

Info

Marie har på egen begäran avsagt sig uppdraget. Ny
säkerhetsansvarig sökes.
§12

§13

STALLVÄRDAR
Stallvärdssystemet utökas från två till tre dagar i veckan,
förutsatt att tillräckligt många lämpliga kandidater finns.
För att vara stallvärd bör man ha fyllt 12 år.
Stallvärdströjor kommer beställas när det är klart vilka
som blir stallvärdar under hösten.
De som var stallvärdar våren 2014 får biljetter till Gröna
Lund.

Beslut

IDROTTENS DAG I HAGAPARKEN SÖNDAG 7 SEP

Info

Anne
Anne

Deltagare från styrelsen: Anne, Åsa, Martin, Eva, AnnSophie, Claes och Madeleine. Louise Nyberg är med från
ridskolans sida. Evenemanget pågår mellan kl. 10.00 –
16.00

§14

ÖVRIGA FRÅGOR
Kontrollera att klubben ansluts per 1 januari 2015 till den
nya obligatoriska försäkringen genom Svenska
Ridsportförbundet.
Martin kollar om samordning kan ske med ridskolan
angående wi-fi.
Samtliga i styrelsen ska dokumentera våra arbetsuppgifter
så det blir lättare för efterträdare att komma in i sin
uppgift. Klart till 1 oktober.
Styrelsens medlemmar ställde sig positiv till idén om
tävlingsbidrag. En arbetsgrupp tillsattes för att ge förslag
till hur det skulle kunna utformas.
Bok in årets Luciafirande 14 december.

§ 15

§ 16

NÄSTA MÖTE
Höstens möten är planerade enligt följande:
15 sep kl 18.00
13 okt kl 18.00
10 nov kl 18.00
8 dec kl 18.00
MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarade mötet avslutat!

Anne

Martin

Alla
Anne, Linnea

Info

Info

Anne
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Vid protokollet:

Claes Karlström
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Eva Benckert
Justeringsperson

Linnea Taxén
Justeringsperson

