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

Närvarande:
Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
Jenny Wallner
Berit Berggren
Marianne van Rooijen
Catrin Rising
Anne Nordgren
Mimmi van Rooijen
Mikaela Olsson
Ann Jansson
Teresa Palmqvist

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2011-10-24
TID: kl. 18.30
PLATS: Nya cafeterian

Ej närvarande:
Bo Adrianzon
Ylva Gustafsson
Inger Nordström

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Åsa Edquist förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Berit Berggren valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll har justerats via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Björn Waimon informerar:
Flera föräldrar har berättat att de uppskattar att det finns en fritidsledare.
Den nya havresilon har spruckit, men det ska åtgärdas.
Det finns nu ett beslut från Länsstyrelsen på att bygga ett permanent utestall för två
hästar på parkeringen vid stallplanen.

Angående ombyggnad av stallet så har Björn fått ett muntligt besked från inspektören
om att tilluften inte räcker till. Ridskolan väntar nu på de skriftliga kommentarerna för
mer information. Björn samt fastighetskommittén har möte med en ventilationsexpert
(Bobergs montage) samt kommunen imorgon och ska ta upp problemet.
Det var ett bra möte med kommunen för 2-3 veckor sedan. Kommunen kan eventuellt
tänka sig att bygga om det nya foderförrådet till 5-6 boxar samt eventuellt även
förlänga byggnaden för att få in en ny foderkammare.
Det läcker in vatten på hinderläktaren samt vanliga läktaren i gamla ridhuset.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Ekonomi
Ann-Sophie Forsmark har varit på en kassörskurs som anordnades av SISU.
Klubben behöver ta in F-skattsedel från försäljare som närvarar vid tävlingar.
Det finns regler för hantering av livsmedel som klubben måste ta hänsyn till.
Eventuellt bör ”lördagsfiket” flyttas till nya kafeterian så att bullar m.m. kan förvaras i
kyldisken.
Kopiatorn är nu uppsagd och en skrivare med scanner/kopiator-funktion ska köpas in
efter årsskiftet.
Klubben har fått fakturan för medlemsblanketten. Styrelsen beslutade tillsammans
med ridskolan att kostnaden ska delas mellan ridskolan och klubben. Björn tror att
ridskolan betalade den föregående räkningen. Björn ska undersöka detta.
Utbildning
Christina Lavstedt ska gå uppdateringskurs i att hålla Grönt Kortkurs. En kurs för
medlemmarna i Grönt Kort planeras till efter årsskiftet.
Några medlemmar har deltagit i kurser diverse:
Birgitta Lagerholm – banbyggarkurs
Annika Nyberg – hoppdomarkurs
Mimmi van Rooijen och Helena Taxén – ULK del1
Fritidsledare
Mimmi van Rooijen meddelar att arbetet går bra.
Styrelsen beslutar att Mimmi jobbar heltid under höstlovet, vecka 44. Åsa Edquist
informerar ridskolan om detta.
USEK
Det ryktas om att det ska vara en mindre bra stämmning i stallet. Åsa Edquist tar
kontakt med Jenny Lanshammar då hon ev. vet lite mer.
USEK arbetar vidare på planeringen av Luciafirandet.

Hästutdelningen till klubbtävlingarna upplevs ibland som lite orättvist då vissa
deltagare endast skriver upp en häst. I instruktionerna står tydligt att minst tre hästar
ska skrivas upp. Berit Berggren tar sig an att ta upp problemet.
Fastighetskommittén
Utvändigt är arbetet klart gällande ridhuset och stallet, så när som på lite plåtarbeten.
Statusen på bortre kortsidan var betydligt bättre än på motsvarande. Invändigt återstår
en del som ska göras. Fukten är ett frågetecken, möte med kommunen samt
ventilationsfirma den 25/10, se ovan.
Fastighetskommittén väntar på sammanställning av dagboksanteckningarna från
byggfirman.
Eventuellt krävs en plåtkonsult för att få ordning på taket (fuktproblem).
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén vill återinföra kontraktet för tävlingsryttare/funktionär. Styrelsen
är positiv till förslaget, men vill gärna se kontraktet innan beslut tas. Jenny Wallner
ber TK om att få kontraktet.
§7

STÄDNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
Det slarvades med städningen efter helgens dressyrtävling. Det ska fortfarande städas
lika noggrant efter tävlingarna som innan klubben anlitade städfirman.
Frågan kom upp huruvida avtalet med städfirman var underskrivet samt hur lång
uppsägningstiden var. Klubben vill ha så kort uppsägningstid som möjligt. Bo tar
kontakt med Ylva som varit kontaktperson och återkommer.

§8

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Se § 6.

§9

UPPLÄGG TERMINSSTART
Bordlades

§ 10

IDROTTSLYFTET
Åsa Edquist och Catrin Rising har undersökt vad som gäller och vad man kan söka
bidrag för. Åsa har pratat med bl.a. SISU, Ridsportförbundet och Stockholmsidrotten
och det går tyvärr inte att få pengar för fritidsledare, men eventuellt för ”vuxen i
stallet”. Sista dag att ansöka den här terminen är den 7 november.
Ett förslag om att ansöka om bidrag för införskaffande av en trähäst kom upp. Mimmi
van Rooijen ska undersöka vad en trähäst kostar och var man köper den. Mimmi ska
kontakta fritidsledaren på Djursholm som kanske vet.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Revisorer

Klubbens revisorer har varit närvarande under mötet. Ann-Sophie Forsmark redogör
för revisorerna hur klubbens ekonomi sköts.
Lukt i omklädningsrum
Det luktar avlopp från ena toaletten i nya omklädningsrummet. Fastighetskommittén
tar upp det med kommunen på mötet imorgon. Flera dörrhandtag är dåliga, går det att
reklamera?

§ 12

NÄSTA MÖTE
Nästa möte är den 28 november kl. 18.30
Ann-Sophie Forsmark tar med fika.

§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Åsa Edquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Wallner
Sekreterare

Justeras:

Åsa Edquist
Vice ordförande

Berit Berggren
Justeringsperson

