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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu	
  

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Åsa Edquist
Linnea Taxen
Fanny Karlsson
Martin Bölander
Susanne Lundberg
Katarina Henningsson
Amanda V
Madeleine Westberg, del av mötet
Björn Waimon, del av mötet
Birgitta Lagerholm, del av mötet

Ej närvarande:
Marie Roth
Claes Karlström
Ann-Sophie Forsmark
Claudia Stenberg
Natalie Ilic

2015-12-07
17:45 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
1

MÖTETS ÖPPNANDE
Martin utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat.

2

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

3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Godkändes.

4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Är utskickat för justering.

5

RIDSKOLAN INFORMERAR

	
  

Fastighet
Belysningen under balkongen Gröna ridhuset fungerar inte. Björn har
kontakt med Rödjare för att lösa detta och det kommer att åtgärdas
på torsdag.

	
  
	
  

Frågan kom upp om det finns möjlighet att undersöka om Solna stad
kan bekosta ny ridhusbotten i Gröna ridhuset. Någon ansvarig för
punkten utsågs dock inte på mötet.
Det läcker enormt mycket i gula ridhuset just nu vilket gör att det är
akut att lösa. Se mer under fastighet.

	
  

	
  

Susanne
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Rapporten från besöket av miljö- och hälsa har kommit. Det var
endast ett par mindre avvikelser som kom upp.
Hängrännorna utmed Gröna ridhuset behöver rensas.
Hästar
Lorelei betar nu tyvärr på de evigt gröna ängarna då hon inte
tillfrisknade efter sjukdom.
Ridskolan har köpt en ny ponny, Zack 7 år som kommer från Irland.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Listor för julkurserna finns nu uppsatta.

	
  

Städning
Städningen har startat igång i ridskolans regi vilket gör att ridskolan
och klubben behöver prata om hur detta ska regleras. Marie tar
frågan med ridskolan.

	
  
Marie	
  

Utbildningar
Brandövning, hjärtlungräddning och första hjälpen genomfördes den
22 november och var riktigt lyckad. Ridskolan har även själva haft en
ergonomikurs med den fasta personal.

6

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Birgitta ”Bigge” Lagerholm är nu utsedd till sammankallande i
kommittén. För att underlätta vid tävlingar så håller tk på att lägga
upp all information så som funktionärslistor, checklistor, startlistor på
Google docs. Då ligger allt online och alla berörda kommer åt den
senaste informationen. Arbetet pågår nu med att samla in bra
underlag som kommer att läggas upp.
Detta kommer att genomföras både för dressyren och hoppningen.

	
  

En utmaning nu är att få ihop hoppning och dressyren så att vi har en
tävlingskommitté för båda disciplinerna som kan samarbete och dra
nytta av varandra.
Ansökningar till att anordna lokala dressyr och hopptävlingar inför vår
och höst 2016 är inskickade och positivt inför kommande tävlingar,
både klubbtävlingar och lokala tävlingar, är att det börjar engagera
sig lite mer folk som funktionärer.

7

	
  

EKONOMI
Påminnelser om medlemsavgifter har gått ut via mail och posten.
I övrigt inget avvikande att rapportera.
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RAPPORT FRÅN EXTRA MÖTE 16 NOV
Agendan för mötet var att dels gå igenom ett antal bordlagda frågor
men sedan prioritera att gå igenom följande;
- Generellt om fastigheterna så som historik och status
- Takprojektet och även här historik, status, lösningar och beslut.
- Generellt underhåll av de fastigheter som klubben äger.
Ett antal actions togs fram för att kunna gå vidare för att fatta beslut
om vilken väg vi både kan och ska gå. Det handlade om att ta reda
på hur mycket man får förändra utseendet på Gula ridhuset, avtal vi
har idag och dess längd, påverkan på verksamheten vid en
renovering, tillfälliga lösningar, tidsaspekter och sist men inte minst
finansieringsmodeller.

De bordlagda frågor som gick igenom var följande;
Kortversion policy status
Beslut togs att vi lyfter denna fråga under nästa år då den inte är
prioriterad.
Miljöstrategi status
Vi har en miljöstrategi som vi satt och därför låter vi den versionen
leva vidare till det är dags att gå igenom den igen.
Sekretessförbindelse för styrelsen
Beslut togs att kortversionen av förbindelsen ska skrivas på av alla i
styrelsen.
Utöka för hindermtrl i Gröna ridhuset
Då det är en säkerhetsrisk att det ligger massa bommar på läktaren.
Någon ansvarig utsågs dock inte utan vi försöker titta på lösningar
tillsammans. Innan vi kan göra någon form av ombyggnation behövs
en ritning med de nya förslaget som ska godkännas av Solna stad
som äger ridhuset.
Gamla delen av stallet, uttjänta spiltor
Denna punkt hänger ihop med utbyggnationen av foderkammaren för
att få till fler boxar. Se mer under fastighet.
Förbättra domarplatsen vid hopptävlingar
Att bygga in hela domarplatsen är inte aktuellt därav utgår punkten.
Ljudanläggningen
Denna behöver dock ett permanent skåp för att inte flyttas fram och
tillbaka. Någon lösning kom inte fram utan vi tittar även på detta
samtidigt som hinderlösningen.
Sponsring
Ett par namn på medlemmar som ska tillfrågas kom upp och dessa
kommer att kontaktas.
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RAPPORTER FRÅN KOMMITTÉERNA, USEK & GRUPPER

	
  

Fastighetskommittén
Taket i Gula ridhuset – Arbetet fortsätter med att försöka hitta en
lösning och finansiering.
Martin tar kontakt med det företag han varit i kontakt med tidigare
för att få fram mer uppgifter till underlag för att kunna fatta beslut
om en tillfällig lösning dvs. när det skulle kunna genomföras, exakt
pris och hur länge den lösningen skulle kunna hålla.

	
  
Martin	
  

Martin har varit i kontakt med ett företag som ska komma och titta på
att jämna ut ytan mellan gamla och nya stallet för att underlätta
arbetet för stallpersonalen så att de kan köra trucken i hela stallet. Då
det är ett prioriterat och inte en kostsam åtgärd ligger det inom
ramen för beslut inom kommittén.
Martin presenterade även ett förslag avseende rampen till
gödselstacken, där vi även har fått in en offert. Lösningen är den
samma som i Sollentuna. Fler offerter kommer att tas in under våren.
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 men det har tyvärr inte gjorts ännu.
Något mer beslut eller information om utbyggnationen av
foderkammaren för att få till fler boxar har tyvärr inte kommit från
Solna stad.

Utbildning
Anita Söderqvist som ansvarat för samordningen av de genomförda
Working Equitationskurserna hälsar att de är enormt populära.
Info/PR
Lyftes ej under mötet.
Tävlingskommittéen
Se punkt 6
USEK
Årets julpynt har blivit lite försenat men kommer att påbörjas under
veckan. Hela veckan kommer även att ägnas åt julpyssel till
julmarknaden på söndag.
Två tjejer från Strömsholm, som forskar i ”Ridsporten i framtiden”,
har varit och intervjuat juniorerna för att ta med deras syn på
framtiden och ridsporten i deras studie.
Cafeterian går tyvärr sämre i år än tidigare år pga. av mindre folk
som fikar. Då intäkterna minskat är det tveksamt om det går att åka
på ridläger i år, vilket gör att andra alternativ ses över.

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Claes/	
  Åsa	
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Föräldrargruppen
Den 22 november hölls ett inspirationsföredraget som var väldigt
uppskattat av de få som kom.
10

ÖVRIGA FRÅGOR

	
  

LUCIA
Luciafirande genomförs den 13 december mellan 15-17 med start av
julmarknaden och caféet 14.
Planeringen pågår för fullt.
Beslut togs att hyra in 2 professionella artister till luciatåget då vi i år
inte kommer att hyra in någon utifrån.
Funktionärer behövs i massor vilket gör att alla i styrelsen som kan är
välkomna att bidra.
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.
Deadline 31 dec.

10

KOMMANDE MÖTEN

	
  

Nästa möte är bokat till den 11 samt 25 januari samt 8 februari.
Samtliga med start 17:45
Motivationen till de täta mötena är att samla ihop alla frågor samt
förbereda inför kommande årsmöte.

11

MÖTETS AVSLUTANDE

	
  

Martin förklarar mötet avslutat.

	
  

Vid protokollet: Åsa Edquist

Justeras:
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Ordförande Martin Bölander

	
  

Justeringsperson Susanne Lundberg

	
  

