PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Anne Nordgren
Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
Claes Karlström
Eva Benckert
Madeleine Westberg, del av mötet
Thomas Tonndorf

Frånvarande:
USEK-representant
Marie Tholl
Anita Söderqvist
Martin Bölander
Björn Waimon
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2014-09-15
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Claes Karlström

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

Anne

§2

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

Åsa

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes

Info

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts.

Info

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Ingen från ridskolan var närvarande och därför
utgick informationen från dem.

Info

§6

EKONOMI
Ann-Sophie redogjorde för klubbens ekonomiska läge.
Inget extraordinärt har hänt, löpande utgifter betalas
regelbundet enligt budget.

Ann-Sophie
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§7

MEDLEMSFAKTURERING
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Åsa/ Madeleine

Vid dagens datum hade 395 stycken medlemsavgifter betalats
in. Under oktober kommer påminnelser att gå ut till de
medlemmar som rider lektion, nyttjar ridhuset eller tävlar för
SFRK.
§8

LOK-stöd

Info

Som tidigare meddelats har det statliga LOK-stödet för
vårterminen beviljats och utbetalts till klubben.
Det kommunala LOK-stödet är inskickat och vi väntar på svar.
§9

RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA OCH USEK
Fastighetskommittén(FK)

Info

Claes redogjorde för mötet med byggnadskonstruktören!
Vi har tagit in en expert på byggnadskonstruktioner för att få
förslag på hur vi bäst ska sköta vårt fina ridhus framöver.
Silon som innehåller havre på stallvinden, har Björn rivit då den
har spruckit. En konstruktör har börjat titta på vilka åtgärder
som behövs för att golvet på gamla stallvinden ska klara vikten
av en ny större silo på sex ton mot nuvarande tre ton.
Utbildning

Info

Det behövs interna hoppdomare. Tre personer har anmält
intresse till att gå hoppdomarkursen.
Clinicen i Working Equitation den 19 oktober kommer även att
marknadsföras externt.
Info/PR
Bilder från Hagadagen ligger ute.
Heder åt Eva som trots en dunderförkylning har gjort en
strålande insats och tagit många fina bilder.
Tävlingskommittén(TK)
Det behövs interna hoppdomare, vilket vi även har skrivit om
under utbildning. Vi hoppas kunna tillgodose behovet inom
någon månad.

§ 10

Eva/Info

TK Info

USEK
Ingen information från USEK.

USEK

SÄKERHETSANSVARIG

Beslut

Susanne Darbring utsågs till ny säkerhetsansvarig.
§ 11

STALLVÄRDAR

Info

Stallvärdar kommer i höst att finnas på onsdags- och
söndagseftermiddagar. De kommer att förses med västar för
att synas bättre i stallet.
§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Idrottens dag i Hagaparken var en succé. Vår insats på lilla
hoppbanan, turridning och Lollos lektioner rönte stor
uppskattning.

Info
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Wi-fi på stallområdet, speciellt i samband med tävlingar,
utreds.
§ 13

Info

HÖSTENS MÖTEN
Höstens möten är planerade enligt följande:
13 okt kl. 18.00
10 nov kl. 18.00
8 dec kl. 18.00
Boka in årets Luciafirande 14 december.

§ 14

Info

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Claes Karlström
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Åsa Edquist
Justeringsperson

