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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Anita Söderqvist
Ann-Sophie Forsmark
Claudia Stenberg
Katarina Henningsson
Madeleine Westberg, del av mötet
Marie Roth
Martin Bölander
Natalie Ilic
Susanne Lundberg
Linnea Taxen
Fanny Karlsson
Björn Waimon, del av mötet

Ej närvarande:
Claes Karlström

2015-03-02
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist
Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Marie förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

§4

§5

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Listan fastställdes med tillägg under övrigt av:
Utbildning
Säkerhetsväskor
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts av tidigare styrelse och lagts ut på
hemsidan.

Susanne

Info

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR
Fastighet
Tre stycken av de nya armaturerna i den äldre delen av stallet, som
byttes förra sommaren fungerar inte. Björn har ringt Rödjare El som
utförde arbetet för felsökning.

Björn

Båda toaletterna i gamla klubbrummet är utbytta till nya samt
handfatet på den stora är fäst i väggen då det lossnat.
Ridskolan behöver se om de kan hitta en lösning för att personalen
inte ska behöva köra skottkärrorna upp för rampen till gödsel

Björn
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containern, vilket görs idag.
Övrigt
Ridskolan tillsammans med klubbens säkerhetsansvarige Susanne
Darbring ser över vilka rutiner som ev. är ändrade avseende den nya
föreningsförsäkringen.
§6

NYA STYRELSENS ARBETSSÄTT
Styrelsen diskuterade kommande arbetssätt och kom bland annat
fram till att vi ska hålla korta styrelsemöten för att fatta beslut samt
att nyttja dagens teknik med Ridsportportalen mm.

§7

§8

IDENTIFIERING AV EV. PROBLEM, MÅL, VISIONER, PLANERING FÖR
ÅRET
En utmaning är att fånga upp de punkter om vad som ska göras och
vad som ska följas upp.
Beslut togs att vi prövar med en form av ”action-lista”.

Vid till säk

Diskussion

Beslut

Till kommande möte får alla i uppgift att se över hur vi skulle kunna
förkorta ner dokumentet; Solna Fältrittklubb – värdegrund, vision och
mål.

Samtliga

Ett grupparbete genomfördes för att börja identifiera de utmaningar
som vi står inför. Arbetet med detta fortsätter och kommer att
redovisas separat längre fram.

Diskussion

Beslut togs att verksamhetsplanen för 2015 skjuts fram men den
terminsplanering som beslutats ligger som underlag för verksamheten.

Beslut

ÖVRIGA FRÅGOR
Utbildning
Fler tillfällen i Working Equitation skulle ha ägt rum under våren, men
det fanns inte tid i manegen. Klubben har fått 3000 SEK från
Idrottslyftet för att 5 juniorer skall kunna delta subventionerat
3 ggr för Anna Nordin. Detta skall rapporteras per 31 dec. 2015.
Dvs istället för kostnaden på 1550 SEK betalar juniorerna 950 SEK
per person.
Förslag på tider i höst har överrenskommits mellan Anna, klubben och
ridskolan där även ett par seniorpass kommer att planeras in.
En intresseanmälan avseende Föreläsning mental träning med Anna
Nordin under hösten kommer att sättas upp och läggas ut på FB och
på hemsidan.
Förslag på kommande clinics diskuterades där ett flertal olika förslag
kom upp men ärendet diskuteras vidare på nästa möte.
Säkerhet
En fundering kom upp om att vi behöver se över vilken typ av
sjukvårdsmaterial som finns tillgänglig i stall och ridhus. Vi beslutade
att ge Susanne uppgiften att se över detta tillsammans med övrigt
rörande säkerhet.
USEK
Ny styrelse. USEK har tagit fram en verksamhetsplan med bland

Info

Anita

Samtliga

Vid. till säk
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annat aktiviteter under loven, loppis, brännboll mm.

Info

Under sportlovet genomfördes Hurry Scurry, Filmkväll och rykttävling.
Arbetsbeskrivning
Det underlag som togs fram 2013 över roller och ansvar skickas ut till
samtliga i styrelsen så att respektive kan se över sin roll.

Samtliga

Fastighetskommitteen

Martin

Martin har under måndagen, 2/3, träffat en av de två takfirma som
svarat på de anbud som gått ut avseende åtgärder av taket i Gula
ridhuset.
Martin kommer vidare att träffa Solna stad den 3/3, som kan tänka
sig att genomföra en fuktutredning på Gula ridhuset.
§ 10

KOMMANDE MÖTEN
Tisdagen den 14 april 18:00 – 19:00

§ 14

MÖTETS AVSLUTANDE
Marie förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Marie Roth
Ordförande

Susanne Lundberg
Justeringsperson

