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

Närvarande:
Bo Adrianzon
Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
Berit Berggren
Marianne van Rooijen
Inger Nordström
Anne Nordgren
Catrin Rising
Mimmi van Rooijen
Björn Waimon – del av mötet

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-01-16
TID: kl. 18.30
PLATS: Nya cafeterian

Ej närvarande:
Ylva Gustafsson
Jenny Wallner
Mikaela Olsson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Bo Adrianzon förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Anne Nordgren valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll justeras via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Ridskolan har ännu inte fått svar från länsstyrelsen gällande ombyggnation från spiltor
till boxar.
Utomhusstallet som ska byggas på stallplanen kräver dels bygglov men även ett
yttrande från Statens fastighetsverk som inte hade något att invända. Svar på
bygglovet väntas ta 2-6 v.

Efter renoveringen har det uppstått läckage i taket på långsidan mot vägen. Troligtvis
beror det på att det lossnat något vid renoveringen. FK har varit i kontakt dels med
HVK som utfört renoveringen men även en tak firma för att lösa problemet om än bara
provisoriskt då årstiden inte är optimal för tak arbeten.
Det fortsätter framföras mycket beröm från medlemmarnas föräldrar till Mimmi.
Vi kommer att döpa om fritidsledarrollen till ungdomsledare istället för att bättre
spegla verksamheten.
Det har framkommit önskemål från flera medlemmar om skåp i värmen. En tillfällig
lösning är att sätta in lite fler skåp i nya omklädningsrummet.
Gamla klubbrummet behöver rensas och det gör att vi även kan få in lite skåp. Vi
bokar in en helg då vi röjer och kastar gammalt skräp och möbler.
I senaste numret av Ridsport nämndes att det eventuellt kommer att förbjudas helt med
spiltor. Klubben bevakar detta för att se hur vi kan vara förberedda om detta beslutas.
Info till ridskolan om att vara extra uppmärksamma att inte brandredskap används för
att hänga täcken, grimmor eller dylikt på.
Se mer under Utbildning om vårens satsning.
Det har framkommit önskemål från Ninas vuxna elever om teori och om att ta hit en
föreläsare som pratar om sitsen. Marianne tittar på vad det skulle kosta.
Mimmi och Björn tar fram datum för longering och löshoppning för uppvisning i
utbildningssyfte.
Underlaget i hagen i backen har inte satt sig vilket gör att de tappar skor och
underlaget är väldigt hårt.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Ekonomi
Vi har nu fått slutfakturan från HVK gällande renoveringen av fasader mm.
Tidigare utskickade balans och resultaträkning för 2011 gicks igenom och godkändes.
Vår kontaktperson på banken Nordea Susanne Borg har hört av sig och vill gärna
komma ut och titta på vad vi gjort.
Tävlingskommitténs plusgiro är nu stängt dels för att det inte fanns någon
firmatecknare, den tidigare har slutat sedan länge, och dels då det var väldigt dyrt.
Beslut togs att köpa in en ny skrivare/kopiator då den gamla är uppsagd.
Maxpris 5000 kr. Åsa tar fram förslag och köper in.

USEK
USEK har tagit fram en Nöjd Kund undersökning som riktar sig direkt mot de yngre
medlemmarna och utvärderar USEK. Det har redan första dagen kommit en flera svar
och målet är att det ska vara sammanställt årsmötet eller strax efter.

USEK har önskemål om att se vad deras aktiviteter genererar för intäkter i LOK-stöd
och det är runt 2000-2500 kr/ termin. Styrelsen tog beslut att avsätta 3000 kr per
termin direkt till USEK för att fritt disponeras på aktiviteter inom ramarna för USEKs
verksamhet, dock ej ridläger.

Ungdomsledare
Intresse finns för att köpa in en trähäst och då kunna ansöka om detta från
Anläggslyftet. Mimmi har hittat en variant som dock var slut i lager men vi bevakar
och ser även om vi kan få bidrag för denna. Kostnad kring 8000 kr.
Luciashowen som genomfördes var mycket uppskattad även om den var i mindre
skala. Favoriten var helt klart tömkörningen som till och med fick ett par hästvana att
fundera vilken ponny det var som tömkördes. Det visade sig dock efter ett tag, när
formen blev lite lång, att det var två juniorer i hästkostym. Luciatåget stod som vanligt
för en underbar skönsång och ett stort varmt tack till alla tappra deltagare i tåget som
stod och sjöng trotts kylan.
Under våren kommer en familjedag att arrangeras istället för den inställda
luciashowen. Mimmi kommer att hålla i den övergripande planeringen.
Under mars kommer en utvärdering av ungdomsledarrollen att göras av klubben
tillsammans med ridskolan och Mimmi för att se över behovet till höstterminen.

Info/PR
Catrine hade lite idéer om att vi bör försöka få in mailadresser till medlemmarna för
att kunna utnyttja den vägen för information t.ex. 6 ggr/år. Catrin kollar med Jenny om
vi har mailadresser. Hemsidan och Facebook ska fortsätta användas men detta skulle
kunna vara ett komplement.
Då vi fick väldigt dålig respons på den kundundersökning som vi gick ut med tidigare
i år så funderar vi på att göra ett nytt försök med en enkel webb baserad variant för att
se om vi kan nå fler.
Styrelsen gav uppdraget till Jenny, Catrin och Ingrid Björkman att utveckla en
kommunikationsplan för 2012.

TK
Ingen närvarande från kommittén.
Utbildning
Under våren kommer vi att lägga fokus på en satsning hur man ska agera vid en brand
men framför allt hur vi ska agera för att förhindra bränder. Satsningen kommer att
rikta sig till alla medlemmar oavsett ålder och genomföras genom information,
utbildning och övning. Åsa tar kontakt med Räddningstjänsten i Solna för att se om de
kan bidra med såväl lite utbildning som att vara delaktiga i en övning.

Christina Lavstedt har fortsatt utreda huruvida vi ska genomföra Grönt kort kurs och i
sådant fall i vilken tappning. Christina får fortsätta sin utredning för att se hur man gör
på andra klubbar i Stockholm.

Fastighetskommittén
HVK är klara med renoveringen. Det som återstår är eventuellt att åtgärda det
läckande taket på ridhuset.
Det som nu återstår av renoveringen är viss renovering av taket på gamla ridhuset
samt installation av nya fläktar. Fk har tagit hjälp av Roslagens Plåtkonsult för att ta
fram underlag för en offert gällande de tak arbeten som behöver göras.
Vi har även sedan tidigare fått en offert från JO Ventilation på byte samt viss
komplettering av fläktar. Tanken är att dessa två arbeten ska utföras samtidigt, när
hästarna är på bete, då det kommer att behöva byggas ställning mm som kan nyttjas av
båda entreprenörerna och därmed minska våra kostnader.
En tidig hal morgon var det en bilist som körde av vägen och kraschade in i långsidan
på gamla ridhuset. Skadan är reparerad men behöver målas och förarens
försäkringsbolag kommer att betala för skadorna. Vi kan meddela att det gick bra med
både föraren och hans passagerare.
FK efterlyser om det finns någon medlem eller medlems förälder som besitter kunskap
och som skulle kunna hjälpa oss att rita förslag på ombyggnation av gamla
klubbrummet, omklädningsrummet samt ridskolans personallokaler. Som tidigare
informerats om så är skicket väldigt tvivelaktigt på dessa delar av vår anläggning och
vi behöver se vad vi kan göra.

§7

STÄDNING AV GEMENSAMHETSUTRYMMENA
Städningen har utökats vilket lett till förbättring. Avtalet är skrivet och uppsägningstid
1 månad.

§8

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Se § 6. Punkten utgår nästa möte och går in under rapportering från
fastighetskommittén.

§9

UPPLÄGG TERMINSSTART
Frågan diskuterades och det konstaterade på förra mötet att det nuvarande upplägget
fungerat bra och ser ingen anledning att ändra på detta. Punkten utgår.

§ 10

ÅRSMÖTE
Årsmötet kommer att hållas den 18 februari 2012 14:00 i nya klubbrummet.
Verksamhetsberättelsen måste sammanställas av alla kommittéer och vi lägger även
till ett område för ungdomsledaren.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Förslag på dagridläger för de yngre medlemmarna – Bo frågar Björn om ridskolan är
intresserade antingen i början på sommaren eller innan terminsstarten.

Klubbkläder
Anne har varit i kontakt med Sjöhagen så nu är alla bilderna upplagda men utbudet har
krympt samt att det numera kostar att lägga upp nya produkter om man inte kommit
upp i en viss köpesumma. Styrelsen tog beslut att försöka hitta andra leverantörer.
Catrin tar frågan och återkommer med förslag till nästa möte.

§ 12

NÄSTA MÖTE
Årsmötet 18 februari 14:00. Styrelsen samlas 13:30.

§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Bo Adrianzon förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Edquist
Sekreterare

Justeras:

Bo Adrianzon
Ordförande

Anne Nordgren
Justeringsperson

