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SOLNA FÄLTRITTKLUBB

PROTOKOLL

Järvavägen 7
170 79 Solna
www.sfrk.nu

STYRELSEMÖTE
TID
PLATS

Närvarande:
Anne Nordgren
Thomas Tonndorf
Ann-Sophie Forsmark
Inger Nordström
Marie Tholl
Eva Benckert
Åsa Edquist
Claes Karlström

Ej närvarande:
Naela Arborelius
Anita Söderqvist
Madeleine Westberg
Angelica Åhlander

2013-06-10
18:00 – 20:00
Nya klubbrummet

Vid protokollet:
Åsa Edquist

Ansvarig
§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Anne förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har godkänts och lagts ut på hemsidan med en
justering gällande stavningen på städföretaget, Rentix Städ AB ska det
vara.

§5

Thomas

Info

RIDSKOLAN INFORMERAR
Stockholms brandförsvar har genomfört en brandsyn i fastigheterna.
Endast en anmärkning uppkom; Nödutgångsbelysningen i gamla
ridhuset var ur funktion. Ridskolan åtgärdade detta omgående till en
kostnad av ca 2000 kr.
Både klubben och ridskolan tycker det är dags att ändra benämningen
på våra två ridhus vilket gör att vi nu lämnar det gamla resp. nya

Info

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
ridhuset bakom oss och kallar dom vid sin färg. Gula samt Grön
ridhuset.

Page 2 of 5

Solnas ekipage har varit väldigt framgångsrika på tävlingar och tagit
hem flera placeringar och laget i dressyrallsvenskan division III kom
8:a. Se sfrk.nu för mer detaljer så att ingen blir glömd men stort Grattis
till alla duktiga Solna ryttare.
Underlaget i nya/Gröna ridhuset är kompletterat vid två tillfällen samt
att sand kommer att läggas på under hösten.
I Gula ridhuset kommer underlaget att bytas under sommaren.
§6

EKONOMI
Arbete med att ta fram ett nytt samverkansavtal mellan ridskolan och
klubben är klart, dock behöver vissa kompletteringar göras gällande
rutiner.
Inför budgeten 2014 kommer klubben att mer detaljerat än tidigare
göra en budget med öronmärkta pengar för olika ändamål.
Då det finns platser kvar till clinicen med Birthe Vogelius den
22 september togs beslut att marknadsföra clinicen utanför klubben.

§7

Anne

Samtliga

Beslut

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Ingen representant var närvarande.
USEK har genomfört en styrelseutbildningen via SISU. Utbildningen
hölls tillsammans med ett par andra ungdomsstyrelser. Mer information
om erfarenheten tas på nästa möte.

Fastighetskommittén
Möglet i Gröna ridhuset är sanerat och ska återställas. Det var väldigt
ytligt men Solna stad, som är fastighetsägare, har påbörjat en
utredning för att försöka hitta orsaken till uppkomsten och även försöka
få fram åtgärder som gör att det inte uppkommer igen. Förutom möglet
på kortsidan mot stallplanen finns spår av fukt vid fönstren ut mot
parkeringen. Solna stad har även tagit med detta i sin utredning.

Uppföljning

En el-besiktning av klubbens delar av anläggningen kommer att
genomföras torsdag 13 juni för att säkerställa säkerheten. Detta görs i
förebyggande syfte.

Uppföljning

Utredningen gällande takläckaget i Gula ridhuset fortsätter. Klubben har
fått lite olika bud gällande vad som gör att det fortfarande läcker in
trotts ett antal åtgärder.
Ett utlåtanden syftar till att byta ut hela ridhusets taket, men då det är
väldigt kostsamt, vill klubben verkligen säkerställa att det är nödvändigt
så att vi inte lägger pengar på något som går att laga med samma
resultat som utbyte av hela taket.

Fk

Thomas har varit i kontakt med Ulriksdals arkitekt som varit på plats
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hjälpt oss med lite råd och även föreslagit en plåtfirma som kommer att
konsulteras. Några ytterligare plåtfirmor till kommer att konsulteras för
att få flera offerter/ utlåtande.
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Klubben har tidigare fått in en offert gällande utbyte av armaturerna i
de klubbägda delarna av stallet men pga att beslut inte kunnat fattas
gällande finansieringen avvaktas elbesiktingen innan åtgärder vidtas.
Utbildning
Inget att rapportera.
Info/PRkommittén
En informationsbroschyr behöver tas fram till Hagadagen den 8
september men även för andra tillfällen. Broschyren ska innehålla kort
info om både ridskolan och klubben.

Info/PR

Tävlingskommittén
Helena Axelsson avgår som sammankallande efter 20 år i kommittén.
Ett STORT tack Helena för allt hårt arbete och alla energi som du
bidragit med. Helena lämnar över till Mimmi van Roijen under hösten.

Info

Vi söker efter flera medlemmar som vill engagera sig i
tävlingskommitténs arbete, bland annat två stycken
funktionärsansvariga som gärna kan jobba både mot hopp- samt
dressyrtävlingar och då komplettera varandra. Det behövs även nya
krafter till sekretariaten vid tävlingar. En efterlysning kommer att göras
under hösten.
Det finns behov att köpa in nytt eller renovera dressyrstaket. Inget
beslut togs på mötet.
§8

UPPHANDLING STÄDNING
Klubben håller på att skriva nytt avtal med Rentix men det är inte helt
klart.

§9

Anita

STALLVÄRDAR
Det finns ingen möjlighet att anställa en fritidsledare förrän den
rådanden lokstödssituationen är löst. Får klubben stödet beviljat under
hösten kommer vi dock att börja agera på en gång.
Ett alternativ tills vi har löst fritidsledarfrågan, men kanske även
komplement framöver, är att ha sk. stallvärdar. Detta innebär att det
finns en utsedd ansvarig i stallet som kan hjälpa till både att göra i
ordning hästar, finnas vid start på lektioner men även bara finnas i
stallet.
Beslut togs att kontakta USEK och fråga om intresse men även att se
om det finns vuxna ryttare som vill ställa upp. Inget beslut togs om
ersättning men frågan påbörjades.

Info

Beslut/ AN
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§ 10

KLUBBKLÄDER
Marie Tholl tar kontakt med ”Prima4U” för att se om de är ett alternativ
gällande klubbkläder. Klubben är inte speciellt nöjda med den
leverantör vi har idag då de dels har ett väldigt begränsat utbud av
gröna kläder, som är klubbens färg sedan 70 år, samt att det även tar
betalt för att lägga ut fler produkter på hemsidan.

§ 11

MT

ÖVRIGT
Medlemsblanketten – det finns ca 450 ex kvar. Björn tar kontakt med
leverantören för att beställa nya blanketter när han fått de ändringar
som behöver göras gällande försäkringen. Texten på baksidan gällande
försäkring måste kompletteras. Klubben kommer att gå ut med tydlig
information om detta inför hösten.
Hagadagen 8 september
Klubben tillsammans med ridskolan kommer att delta på Hagadagen
som anordnas av Solna stad. Anne och Åsa tillsammans med Lollo från
ridskolan är med i planeringsstadiet. Anne har deltagit på ett första
möte och nästa möte är 29 augusti.
Medlemsregistret
Jenny Wallner fortsätter sköta medlemsregistret tills vidare.

§ 12
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MÖTETS AVSLUTANDE
Anne förklarar mötet avslutat.
Nästa möte
19 augusti 18:00 – 20:00
Planerade möten under hösten
9 september
7 oktober
11 november
9 december

Vid protokollet:

BW/ AN
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Åsa Edquist
Justeras:

Anne Nordgren
Ordförande

Thomas Tonndorf
Justeringsperson

