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Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes med tillägg under § 9 Övrigt.

§4

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

§5

Marie

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR
Björn var inte närvarande men lät hälsa att en tillsnyggning av gården
och hagarna är beställd till torsdag den 25 april.
Den 3 maj kommer en brandsyn att genomföras av Stockholms
brandförsvar. Ambitionen är att fastighetskommittén deltar i egenskap
av ägare till den gamla anläggningen och hyresgäst av den nya
anläggningen.

FK
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§6

§7

EKONOMI
Ann-Sophie och Åsa träffade vår bankkontakt från Nordea den 10 april i
stallet. Vi redogjorde för vad vi har gjort och vad vi har för planer
framöver främst gällande renoveringar.

Info

Ett förslag lämnades till styrelsen att den låsta delen av vårt lån ligger
kvar som låst i 3 mån och ger ränta på pengarna. Styrelsen godtog
förslaget och beslut togs. Anne var inte delaktig i beslutet då hon är
anställd på Nordea.

Beslut

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
USEK styrelse kommer att genomföra en styrelseutbildning den 6 maj
tillsamman med Haningebygdens förening. Utbildningen hålls av SISU
Stockholms idrottsutbildare eller vad de heter.

Tävlingskommittén
Det är två dressyrtävlingar på gång den 28 april samt 1 maj.
Då ingen från tävlingskommittén deltar på styrelsemöten så pratar Anne
med TK för att se om någon kan delta eller om vi kan få lite information
till kommande möten.
Utbildning
En Grönt kort kurs har genomförts där 5 av SFRKs medlemmar deltog
samt 1 från Stensunda ridklubb.
Deltagande i ungdomsledarekursen kommer att anmälas till hösten.
Beslut att vi bokar en föreläsning till hösten där klubben står för en del
av kostnaden och resten till finansieras genom anmälningsavgift.
Fastighetskommittén
Fk fortsätter sitt arbete med taket på gamla ridhuset för att se vad som
exakt som behöver göras för att åtgärda läckaget.
FK har meddelat Solna stad, som är fastighetsägare till nya
anläggningen gällande det uppkomna möglet på såväl kortsidan som på
långsidan i nya ridhuset.
Klubben kan få en golvmatta/ plattor att lägga in i gamla klubbis men
det måste undersökas om det kommer att fungera utan att behöva ta
bort befintlig matta samt vilka kostnader själva arbetet kan uppgå till
eller om vi kan få krafter att göra det själva.
Info/PRkommittén
Uppdateringen av hemsidan fortsätter och den är nu anpassad att kunna
ses på mobil, sufrplatta eller dator.
En uppdatering om ”Ny på ridskolan” är nu gjord och skickas ut för

Inger

Info

Info

Anne

Info

Åsa

Claes

Info
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granskning av SFRK och Solna RS.

Marie/RS

Eva har fortsatt sin fotografering av hästar och nu även styrelsen. Eva
vill att alla i styrelsen skriver lite kort om deras roll

Samtliga

Det är nu 277 stycken som följer oss på Facebook.
§8

UPPHANDLING STÄDNING
Då dagens städfirma valt att avsluta sitt uppdrag har Anita tagit in
offerter från fem olika städfirmor.
Styrelsen beslutade att gå vidare med tre företag.

§9

Anita

ÖVRIGA FRÅGOR
Pay & Jump – Anne har fått en förfrågan gällande Pay & Jump. Styrelsen
får med sig frågan för att se vad vi tycker om det.

Forts.
punkt

Medlemsavgiften/ blanketten – Blanketten behöver ses över gällande
bland annat gällande felaktigheter gällande försäkringen.

Anne/Anita

Status LOK-stöds arbetet – Åsa, Anita och Ann-Sophie kommer att träffa
ridskolan den 7 maj för att kunna presentera ett förslag till ridskolan

Info

Klubbkläder – Marie har hittat en leverantör som kan leverera gröna
klubbkläder. Åsa tar kontakt och ser över vad det finns i utbud och vad
det skulle kosta.

Åsa

Information om styrelsen. I ett första led att marknadsföra klubbens
arbete är att sätta upp bilderna på styrelsen.

Eva

Anne har varit på Stockholms läns ridsportförbunds ordförande träff den
18 april och redogjorde lite kort för det.

Info

INFORMATION FRÅN RIDSPORTSFÖRBUNDET

Info

Camilla Jägemalm som är vår representant mot förbundet både lokalt
och nationellt har representerat SFRK på Stockholms läns
ridsportsförbunds årsmöte den 21 april.
Protokollet är inte klart i skrivande stund men kommer att finns på
följande länk där motioner mm finns.
http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/Stockholm/stockholm/Styrelsenoch-sektioner/Arsmote/
Björn Waimon sitter som ledamot i utbildningsektionen.
Sthlms Läns Ridsportsförbund föreslog årsmötet att besluta om
oförändrad* årsavgift för 2015, vilket innebär att årsavgiften fastställas
till 1500 kr i grundavgift per klubb och 50 kr/medlem för 2015.
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*ofärändrad i förhållande till 2013 och 2014 års årsavgift till Sthlm Läns
Ridsportsförbund.
Beslutet godkändes.
Alla klubbar betalar årligen en avgift till både Svenska
ridsportsförbundet samt till Sthlms läns ridsportsförbund och det är den
sistnämnda avgiften som är oförändrad.
Vartannat år håller Svenska ridsportsförbundet förbundsstämma och i år
är det dags. Camilla kommer att representera SFRK även på detta.
§ 10

NÄSTA MÖTE
20 maj kl. 18.00
10 juni kl. 18:00
Anne-Sophie tar med fika.

§ 11

MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Marie Tholl
Justeringsperson

