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SOLNA FÄLTRITTKLUBB
Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

TID 2018-05-28,
18.00-20.00
PLATS: Cafeterian,
Gröna Ridhuset

Närvarande:

Ej närvarande:
Elena Velázquez de Castro (ledamot,
Fastighetskommittén)
Annette Alkebo (suppleant)
Lotta Krossén (suppleant)
Annika Berntsson (vice sekreterare)

Nina Rhodin, (ordförande)
Anette Berglund, (ledamot, Föräldragruppen)
Susanne Darbring (ledamot
,Fastighetskommittén)
Teresa Palmquist (sekreterare)
Amanda Välimaa (personlig suppleant, USEK)
Anne Nordgren (ledamot, Utbildning)
Ann-Sophie Forsmark (kassör)
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK)
Vid protokollet:
Teresa Palmquist
§1

MÖTETS ÖPPNANDE

Nina förklarade motet öppnat.
§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

Ann-Sophie Forsmark valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslistan godkändes.
§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll ska justeras och publiceras på sfrk.nu.
§5

RIDSKOLAN INFORMERAR

Ingen redogörelse från ridskolan.
§6

EKONOMI

Ingen föredragning under denna punkt.
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§7

RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER
USEK:
Linnea lämnade en kort redogörelse. Stort tack till familjen Sjöberg som skänkt oss
porslin, glas, servetter mm. till klubbens cafeteria.
Alla som arbetat i Kafeterian under året får åka på ridläger på Säva i sommar (5 dagar i
augusti.) Det är ett väldigt bra engagemang från föräldrar vilket gör att arbetet med
Kaféet fungerar bra.

PR/INFO:
Ingen redogörelse denna gång.
Utbildning:
Ryttaryoga planeras till 2/9. Grönt kort-utbildning planeras till hösten.
Working Equitation planeras till dessa datum; 28/10, 4/11, 25/11
Tävlingskommittén:
Lokal hopptävling planeras till söndagen 3 juni.
Fastighetskommittén:
Ingen redogörelse detta möte.
Föräldragruppen:
Denna grupp är vilande. Ingen redogörelse.
§8

Styrelsens arbete under 2018, mål och aktiviteter
Beslut fattades att ändra det övergripande mål 5 i klubbens verksamhetsplan dvs
Klubbens informationskanal är hemsidan. Förändringen är att både hemsidan och
Facebook är informationskanaler för klubben.
Styrelsen fattade beslut om följande mål för arbetet (utöver kommittéerna) under
2018:
1.
2.
3.
4.

Verka för att erhålla såväl kommunalt som statligt LOK-stöd.
Förenkla arbetet med medlemsregistret och LOK-stöd vilket idag är väldigt
tidskrävande.
Verka för att kontinuerligt öka medlemsnöjdheten, detta mäts vartannat år genom en
medlemsenkät. Sker hösten 2018 - Anette Berglund och Teresa Palmquist är
ansvariga.
Värna om våra medlemmars rättigheter, för personuppgifter görs detta genom att
uppfylla GDPR som börjar gälla från 25 maj 2018 - Annette Alkebo är ansvarig.

Beslut gällande punkt 1 och 2 ovan.
a.
b.
c.

Anette kollar med Atea om de har tips på hur andra föreningar löser denna fråga.
Vi lägger ut en efterlysning på Facebook för att leta efter medlemmar som är
intresserade av att engagera sig och bidra i frågan.
Ann-Sofie kollar om byte till ett nytt ekonomisystem (Fortnox) kan skapa

