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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Katarina Henningsson
Marie Roth
Martin Bölander
Claes Karlström
Susanne Lundberg
Linnea Taxen
Fanny Karlsson
Björn Waimon, del av mötet

Ej närvarande:
Anita Söderqvist
Ann-Sophie Forsmark
Claudia Stenberg
Madeleine Westberg
Natalie Ilic

2015-05-04
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

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Inget att tillägga.

4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Publiceras inom kort.

5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Lokaltävlingarna i dressyr hemma den 3 maj var en stor framgång för
våra duktiga ryttare och hästar.
I Lätt B:3 tog SFRK hem både 1,2 och 3 platsen med Angelica Åhlander,
Micaela Åhlander båda på Zlatan och Kim Hedemyr på
For Amuse. I Lätt A:3 placerade sig Angelica Åhlander och Lakey på en 2
plats och Sandra Samuelsson med Little Prince på en 4 plats. Grattis!
Vi är enormt glada över alla våra duktiga funktionärer och då verkligen
juniorerna som möjliggör att klubben kan genomföra tävlingarna. Stort
tack till alla er!
Den 15 april hade klubben och ridskolan besök från Stockholms Läns
Ridsportförbund för en besiktning av den kvalitetsmärkning som vi idag
har. Såväl hästhållning som anläggning och verksamheten synas i
sömmarna. Det gick bra för oss. Klubben och ridskolan behöver dock ta
fram en miljöstrategi, som reglerar

vår miljö och vår påverkan på den

samma, då detta är ett nytt krav som finns.

Susanne
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Arbetet med att få ordning på taket i Gula ridhuset fortsätter men delar
av isoleringen i läktartaket ligger lös och rör sig vid blåsigt väder och
behöver lösas. Fastighetskommittén tar ärendet.
Idag står det mycket gammalt skräp och en del möbler i vårt fd kansliet,
en trappa upp ovanför stallet. En röjning kommer att genomföras för att
få till det med en bra och funktionell lektionssal. Datum bestäms under
våren.
En ny lösning för att underlätta vid tömning av gödsel behövs. Styrelsen
försöker se hur vi kan få fram en ny och funktionell lösning som läggs
fram till ridskolan.
Bevattningssystemet i Gröna ridhuset fungerar inte tillfredsställande.
Björn gör en felanmälan till Solna stad då det är deras ansvar som
fastighetsägare.
6

EKONOMI
Då varken Ann-Sophie eller Natalie var med på mötet rapporterades
inget under denna punkt.

7

RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA, USEK & GRUPPER
Fastighetskommittén
Ombyggnation av delar av stallet för att kunna bygga fler boxar kommer
att genomföras. Martin stämmer av med Solna stad när den del av
ombyggnationen som de kommer att stå för startar så att vi kan få till ett
byggmöte.
Solna stad har sagt att de ska genomföra en utredning av taket innan
beslut kan tas av staden om de kan gå in och göra något. Vi har dock
inte fått något besked. Martin tar kontakt med Solna stad för att få ett
datum för avstämning även avseende detta.
Lysrörsarmaturerna i gamla klubbrummet kommer att bytas ut inom
kort.
Studiebesöket med politikerna från Solna stad är genomfört och
fortsättning följer.
Utbildning
Anita har lämnat besked om att hon kommer att kliva av sitt
styrelseuppdrag efter sommaren vilket gör att denna roll blir vakant.
Styrelsen undersöker om vi har någon medlem som kan fylla hennes roll.
Kursen i ”kör släp” på torsdag har det endast anmält sig två stycken
medlemmar vilket gör att den ställs in. Förslag på att genomföra den
med en annan vinkling till hösten.
Info/PR
Ridsportportalen är under arbete.
Ridskolan har tagit fram jättebra information som finns att tillgå vid
kassan.
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Tävlingskommittén
Kvällens möte inför den lokala hopptävlingen 24 maj blev inställt men
kommer att genomföras nästa måndag.
USEK
USEK tänkte ha sin sommaravslutning den 14 juni. Idéen om att slå ihop
detta med minglet kom upp och beslutades. En liten festkommitté sätts
ihop bestående av Linnea samt några fler juniorer, Martin och Katarina.
USEK har planer på att ta fram ett SWISCH- konto vilket är möjligt för
föreningar, för att underlätta vid betalning ex vid cafeterian och
aktiviteter.
Linnea har tittat på ett par olika projekt att genomföra i stallet. Det enda
är VARA och som handlar om förhållningssätt i stallmiljö och det andra är
Vi i stallet.

Föräldragruppen
Claudia, Lollo och ett par föräldrar är med i gruppen där man bland annat
tittat på hur man kan aktiverar föräldrar som ledare,
informationsmaterial mm. Det är ett viktigt område och det finns mycket
att göra och gruppen är i full gång.
8

IDENTIFIERING AV EV. PROBLEM, MÅL, VISIONER, PLANERING FÖR ÅRET
Marie har skickat ut en verksamhetsplan för året för avstämning, vilken
gås igenom på nästa möte.

9

POLICY
Det dokument klubben har idag, som togs fram 2010, som reglerar vår
värdegrund, vision och våra mål är på 7 sidor. Vi bör ta fram ett förslag
på en sida. Susanne tar fram ett förslag.

10

AKTIVITETER
Resa till Strömsholm ställs in då det är samma helg, 6-7/6, som SFRKs
klubbmästerskap i hoppningen och dressyr genomförs.
Förslag lyftes att arrangera en gemensam tur till Friends arena, både för
sammanhållningen men även för att kunna ta med yngre medlemmar om
kanske inte har någon att gå med.
Beslut togs att genomföra Sommarmingel söndagen den 14 juni se även
under USEK.
Den ?? maj åker stallvärdarna, med Marie som chaufför, till Norrköping
International horse show som tack för deras insatts som stallvärdar.

11

ÖVRIGA FRÅGOR Sponsring
Vi har via kontakter fått förslag på en potentiell sponsor som vi kommer
att ta kontakt med.
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12

KOMMANDE MÖTEN
Nästa möte är bokat till den 8 juni 18:00
MÖTETS AVSLUTANDE
Marie förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Marie Roth
Ordförande

Susanne Lundberg
Justeringsperson

