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STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Katarina Henningsson
Marie Roth
Åsa Edquist
Linnea Taxen
Fanny Karlsson
Ann-Sophie Forsmark – del av mötet
Claudia Stenberg – del av mötet
Natalie Ilic – del av mötet
Martin Bölander
Susanne Lundberg
Claes Karlström
Björn Waimon, del av mötet
Camilla Jägermalm – del av mötet

Ej närvarande:
Madeleine Westberg

2015-11-10
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
Godkändes

4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Justerat och ligger på hemsidan.

5

AVRAPPORTERING ORDFÖRANDE
Marie har varit i kontakt de som varit intresserade av att gå ULK. Det
är inga problem att gå utbildningen i något annat distrikt.
Åsa skickar över uppgifter avseende bidrag som beviljats inför ULK till
Marie.
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6

RIDSKOLAN INFORMERAR
Ridskolan har kompletterat underlaget i gula ridhuset.
Belysningen som sitter kring nya delen av stallet tillverkas inte längre
vilket gör det till en utmaning att hitta ljuskällor till den. Björn har
hittat en leverantör som kan ha dessa i lager. Frågan får lyftas med
Solna stad om vi inte kan hitta ljuskällor framöver då de är de som
äger nya delen av stallet.
Belysningen under balkongen under gröna ridhuset fungerar
fortfarande inte pga olika anledningar. Björn har kontakt med Rödjare
för att lösa detta.

	
  

Det läcker enormt mycket i gula ridhuset just nu vilket gör att det är
akut att lösa. Se mer under fastighet.
Städningen har startat igång i ridskolans regi vilket gör att ridskolan
och klubben behöver prata om hur detta ska regleras.
Brandövningen är flyttad till den 22 november 10:30 och den har
även utökats med första hjälpen. De som är intresserade hör av sig
till Björn eller Åsa.
7

EKONOMI
Den överlämningen som skulle göras mellan Ann-Sophie och Natalie
är inte klar.

	
  

Fridströms Buss har hört av sig och undrar om de har skickat fakturan
för den buss som hyrdes för transporten till Norrköping. Ann-Sophie
kontrollerar om vi har fått den.
Vår revisor Theresa Palmquist bjuds in till kommande styrelsemöte.
Medlemsavgifterna fortsätter att betalas in. Påminnelser kommer att
skickat ut via mail och posten inom kort till de som inte betalt sin
avgift. Det är väldigt tidskrävande att stämma av medlemmar som
rider då möjligheten inte finns att få ut dessa listor i något format
som gör att de kan bearbetas och jämföras med befintligt
medlemsregister. En lösning behöver komma att göras till nästa år.

8

RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA, USEK & GRUPPER
Fastighetskommittén
Taket i Gula ridhuset – Solna stad har skickat underlag avseende pris
för materialkostnaden per kvm men vi behöver få in ett komplett pris
samt se om vi kan göra någon tillfällig lösning för att förhindra
läckaget. Frågan kommer att lyftas vidare i detalj på de extra
styrelsemötet som hålls den 16 november.
Martin tar in en offert på att jämna ut ytan mellan gamla och nya
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stallet för att underlätta arbetet för stallpersonalen så att de kan köra
trucken i hela stallet. Beslut om det tas sedan via mail avseende
kostnaden då det är ett prioriterat ärende.
Marie och Martin fortsätter att se hur vi kan få fram en lösning
avseende rampen till gödselstacken.
Det är hål i golvet på läktarsidan i Gula ridhuset. Ytan är avspärrad
idag. Vi ser om vi kan genomföra det här arbetet själva. Claes och
Åsa tar tag i det.

Utbildning
Se under punkt 5 avrapportering från ordförande.
Info/PR
Lyftes ej under mötet.
Tävlingskommittéen
Åsa kontaktar någon för att bjuda in dom till kommande möten.

USEK
Lyftes ej specifikt under mötet.
Föräldrargruppen
Ett inspriationsföredrag kommer att hållas den 22 november 16:00
där ett par föräldrar till ryttare berättar om hur kan jag som förälder
stötta mitt barn till att nå sina mål? Hur kan jag hjälpa mitt barn att
utvecklas?

9

ÖVRIGA FRÅGOR

	
  

Camilla Jägermalm, som är klubbens ombud mot Svenska
Ridsportförbundet, informerade om den stadgeändring som inte
röstades igenom av förbundsstämman i maj avseende ändrade
procentuell fördelning av klubbarnas röster vid kommande stämmor.
Eftersom detta beslut leder till att klubbarna kommer ha svårare att
få igenom beslut och därmed kunna påverka beslut framöver togs
beslut att Maria och Camilla tar frågan vidare. Först tas kontakt med
Stockholms distrikt för att se om de har hört om det finns fler klubbar
som stödjer en eventuell kommande motion.
BORDLAGDA FRÅGOR
Ett antal frågor har bordlagts pga olika anledningar på de senaste
mötena. Dessa frågor prioriteras på de extra mötet som genomförs
den 16 november och kommer redovisas på nästa styrelsemöte.
Följande frågor lyfts den 16 nov.
- Kortversion policy och hur vi går vidare.
- Sekretessförbindelse för styrelsen
- Utöka för hindermtrl i Gröna ridhuset.
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- Gamla delen av stallet, uttjänta spiltor.
- Förbättra domarplatsen vid hopptävlingar.
- Ljudanläggningen, permanent skåp.
-Sponsring.
ÅRSMÖTE
Beslut togs att årsmötet för 2016 genomförs lördagen den 20 februari
14:00.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Åsa skickar ut förra årets verksamhetsberättelse så att respektive
ansvarig kan börja uppdatera och fylla i sina områden.

10

KOMMANDE MÖTEN

	
  

Extra styrelsemöte.
Då flera inte kan den 19 november flyttas de extra mötet till
måndagen den 16 november 17:30. Fokus kommer att ligga på att ta
fram en handlingsplan för lösa fastighetsfrågorna.
Åsa skickar ut kallelsen.
Nästa möte är bokat till den 7 december 18:00

11

MÖTETS AVSLUTANDE

	
  

Marie förklarar mötet avslutat.

	
  

Vid protokollet: Åsa Edquist

Justeras:

Justeringsperson Susanne Lundberg

Ordförande Marie Roth
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