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Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns med 4 tillägg under § 10 Övrigt.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts och lagts ut på hemsidan.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Klubben har fått ett erbjudande att få golv som skulle kunna läggas in i
gamla klubbrummet. Fastighetskommittéen tar ärendet vidare och tittar
på hur det skulle kunna genomföras och till vilken kostnad.

Inger

FK

Det har uppkommit svartmögel i nya ridhuset. Se mer under
fastighetskommittén.
§6

VERKSAMHETSPLAN 2013-2014
En verksamhetsplanen för 2013 samt 2014 togs fram med befintlig plan
som grund. Planen kommer att publiceras på hemsidan efter ett par
korrigeringar som sammanställs och ändras av Anne.

Samtliga
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§7

ANSVAR OCH ROLLER
För att tydliggöra styrelsens olika ansvarsroller har ett underlag tagits
fram över de olika ansvarsområden och roller som styrelsen har.
Underlaget gicks igenom och efter ett par ändringar är det godkänt av
styrelsen.

§8

EKONOMI
Ann-Sophie var ej närvarande vilket gjordes att ingen rapport lades i
ärendet.

§9

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Möjligheten att genomföra styrelseutbildning för USEK ses över då det
finns ett intresse för detta.
Beslut togs att Angelica Åhlander och Emelie Karlsson kommer att gå
ungdomsledarkurs, sk. ULK under året.

Inger

Tävlingskommittén
Inget att rapportera
Utbildning
Inget att rapportera
Fastighetskommittén
Åsa har varit i kontakt med Solna stad gällande möglet som uppkommit
på kortsidan mot stallet i nya ridhuset. Då det är Solna stad som är
fastighetsägare ligger ansvaret hos dem för åtgärder. Ett möte kommer
att bokas inom kort för att dels sanera möglet men även för att se varför
det har uppkommit.
Arbetet med att ta in offerter för att renovera taket på nya ridhuset har
påbörjats. Målet är att arbetet ska genomföras under sommaren.
Info/PRkommittén
Ett fortsatt arbete med hemsidan pågår.
§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Med enhetligt Ja har styrelsen, enligt mandat från årsmötet, beslutat att
välja Anne Nordgren som ordförande i SFRK på 1 år.
Beslut fattades att banbyggare och domare vid klubbtävlingar ej ska
behöva betala startavgift till klubben utan endast hästhyra till ridskolan.
Detta gäller endast vid de tävlingar de själva dömer/bygger och deltar i.
Städavtal. Befintlig leverantör har sagt upp sitt avtal. Ett arbete med att
hitta ny firma kommer att påbörjas.
Camilla Jägemalm kommer att representera SFRK på Stockholms Läns
Ridsportsförbunds årsmöte den 21 mars. För mer information se
www.ridsport.se/stockholm

Anita
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§ 13

NÄSTA MÖTE
22 april kl. 18.30
Eva tar med fika.

§ 14

Eva

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Inger Nordström
Justeringsperson

