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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2015-04-14
PLATS: CAFETERIAN, GRÖNA RIDHUSET

TID: 18.00 – 20:00

Närvarande: Natalie Ilic, Ann-Sophie Forsmark, Susanne Lundberg, Marie Läckström, Claes
Karlström, Madeleine Westberg, Martin Bölander, Katarina Henningsson, Linnea Taxén,
Claudia Stenberg
Frånvarande: Åsa Edquist, Anita Söderqvist

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
§ 2 VAL AV JUSTERINGSPERSON
§ 3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Inga kommentarer
§ 5 RIDSKOLAN INFORMERAR

Reglerna för att vara godkänd/Certifierade är kompletterade. Troligen kommer de att fråga om
våra värdegrunder och miljöpolicy. Vision & Värdegrund finns på SFRK s hemsida,
Miljöpolicy jobbar vi på.
Ny medarbetare, Emelie Liljedal.
Vid storm rör sig isolering på läktaren i Gula ridhuset, det innebär att det bullrar. Måste
åtgärdas, troligen i sommar.
Real Gymnasiet använder gamla klubbis en trappa upp, vore trevligt om det var mindre
stökigt i pentryt, kan vi sortera alla grejer som hamnat där? Liksom domartornet i Gula
ridhuset.
Arbetsmiljöverket kommer att göra inspektioner på 400 hästanläggningar, vi behöver verifiera
att vi uppfyller kraven som ställs. Det finns vissa problem med att köra skottkärrorna upp för
en ramp, Björn funderar på olika lösningar.
Fredag den 16 april kommer kommunen för att titta på anläggningen och vilka förbättringar/
utbyggnader som kan/ behöver göras. De kommer också att titta på utbyggnad av nya stallet
som ska göras av kommunen. När det är klart ska fler spiltor byggas om till boxar i gamla
stallet.
§ 6 EKONOMI
Mötet beslutade

att använda överskottlikviditet för att delamortera viss del av våra lån.
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§ 7 RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA

- USEK
o Linnea: Usek planerar städdag med loppis.
o Påsklovsaktiviteter Hurry Scurry, Fångarna i stallet, lite fler nya barn, lyckat
- Fastighetskommittén
o Problem med viss el och vissa lampor. Vi tar in Rödjare som går igenom
belysningen i klubbis, kassan och personalutrymmena samt övriga
problemområden.
o Martin & Claes kollar hur vi kan få bytt linoleummattan i klubbrummet till ett
rimligt pris. Förslag är att kontakta någon skola med Byggprogram för att
erbjuda praktik.
- Utbildning
o

- Info/PR

-

- Tävlingskommittéen
o Vi behöver köpa fler stöd, Marie kollar priser, vill helst ha plaststöd med
skena.
§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2015

Inga större förändringar behövs, Marie har gjort några mindre justeringar, skickar ut på remiss
till styrelsen för mindre revidering. Ett större tillägg är att vi ska försöka engagera även ”icke
medlemmar” relaterat till att vi vill försöka engagera fler föräldrar, partners mm. Läs och
kommentera eller godkänn.
§ 9 Rapport från

årsmötet i Stockholms Läns Ridsportförbund
Rapport från Årsmöte i Stockholms läns ridsportförbund, ett av 19 distrikt, I Stockholm finns
118 klubbar och 30 000 medlemmar, mkt tävlingar utbildning och aktiviteter. Jobbar för att
sätta ihop material kring tips på hur man jobbar mot kommunen. Lugnt möte.
Utmärkelser delades ut bland annat till Simon fick förtjänsttecken i grad 3, Anna Nordin fick
utmärkelse för att hon klarat sig bra i grad 4 i dressyr. Björn sitter kvar i Utbildningssektionen
ytterligare ett år.
Årsavgiften oförändrad. De jobbar också vidare på hanteringen av LOK-stödet.
Vi bestämde att vår representant åker till Förbundsstämma i Svenska Ridsportförbundet i
Karlstad 23 maj. Ann-Sophie kollar möjlighet till sponsrat boende
§ 10 Övrigt

Vi funderar på att ordna ett resa till Strömsholms Nationaldagstävlingar, nationella
tävlingar, troligen på lördagen den 6 juni då många roliga klasser går av stapeln. för klubbens
medlemmar. Vårt förslag är att vi tar ca 350 -400 per vuxen, 275-325 för under medlemmar
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under 17. Madeleine kollar med KM i hoppning som är planerat till den 6 juni. Marie kollar
buss & biljetter.
§ 11 NÄSTA MÖTE
Marie mailar förslag på datum för nästa möte
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet:

Madeleine Westberg
Justeras:

Marie Roth
Ordförande

Ann-Sophie Forsmark
Justeringsperson
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