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

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-03-12
TID: kl 18.00
PLATS: Nya cafeterian

Närvarande:
Åsa Edquist
Berit Berggren
Jenny Wallner
Anne Nordgren
Berit Berggren
Kristian Linde
Inger Nordström
Madeleine Westberg
Angelica Åhlander
Mimmi van Rooijen

Ej närvarande:
Ann-Sophie Formark
Catrin Rising
Naela Arborelius
Marianne van Rooijen

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Berit Berggren utsågs till mötesordförande. Berit 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 har justerats via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Björn Waimon informerar:
Hagen vid gamla ridhuset ska skrapas av och snyggas till.
Vägen som används för att komma åt gödeselstacken går över grannens arrende. Det
är i dagsläget oklart om det finns ett servitut så att klubben/ridskolan får använda
vägen. Djurgårdsförvaltningen vill minska grannens arrende och ärendet har nu tagits
upp i domstol. Björn har varit och vittnat i rätten och sagt att klubben/ridskolan
behöver vägen och gärna tar över arrendet.
Ridskolornas riksorganisation har årsmöte 20 april och ska bl.a. prata om lokstöd.
Björn kan framföra frågor alternativt om någon från klubben vill vara med. Styrelsen
ska försöka få någon från klubben att vara med på mötet, förslagsvis Ann-Sophie
Forsmark eller Marianne Arnrup.

En ny djurskyddslag är på remiss. I det nya förslaget ska djur kunna röra sig fritt och
endast vara uppbundna kortare stunder. Om lagen blir godkänd innebär det att alla
hästar och ponnyer måste stå i box.
Länsstyrelsen har gett tillstånd till utestallet, men bygglov krävs. Bygglovet är
inskickat till Solna Stadshus och ridskolan väntar på besked.
För ombyggnaden inne i stallet är tilluftsfrågan fortfarande ett problem. Det krävs
tilluft till varje box. För boxar som inte ligger intill en yttervägg krävs rördragning.
Åsa Edquist ringer ventilationsfirman för att ta fram ritning och kostnad samt ber dem
kontakta Björn.
Klubben ska betala ridskolan för tre privatlektioner. Privatlektionerna avser priser i
tävlingen Hästkunskap Cup.
Styrelsen beslutar om att klubben tar över telefonabbonemnaget för hissen.
Domaren som dömde gårdagens klubbtävling i dressyr berömde klubben och tyckte
att tävlingen var välorganiserat.
Det är svårt att hitta ett passande datum för den tänkta familjedagen. Styrelsen
tillsammans med ridskolan beslutade att inte genomföra familjedagen under våren.
§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
USEK har haft möte och pratat om bl.a. cafeterian samt utvärdering av
sportlovsaktiviteterna. USEK har som mål att ha lite nya aktiviteter på påsklovet
Ungdomsledare
Mimmi van Rooijen har genomfört en undersökning bland medlemmarna. Cirka 10%
av medlemmarna svarade på frågorna varav alla svarade att de kände sig trygga i
stallet. Nästan alla kände sig väl bemötta av USEK. USEK ska tänka på att synas mer.
En presentation av USEKs styrelse med bilder ska sättas upp i stallet. Det är även
något som klubbens styrelse bör göra. Både ungdomar samt vuxna vill gärna att
klubben ska anordna fler aktiviteter med hästar, t.ex.voltige och tolkning. Mimmi ska
hänga upp resultatet från undersökningen.
Den 17 mars är det fritidsledarmöte hos Överby Hästsportförening.
Ridsportförbundet håller på och tar fram en föräldrautbildning för att engagera fler
föräldrar.
Angelica Åhlander, Mikaela och Linnea Taxén ska gå på distriktungdomssektionen
årsmöte.

Fastighetskommittén
Ann-Sophie Forsmark och Åsa Edquist har träffat klubbens bankkontakt från Nordea.
De gick runt på anläggningen och lämnade uppgifter angående offerter på taket och
ventilationen i gamla ridhuset. Vi har fått beviljat att låna ytterliggare för detta.
Fastighetskommittén ska be ventilationsfirman om en uppdaterad offert samt ha ett
startmöte med dem. Takofferten är aktuell.
Ridskolan och klubben ska anordna en städdag den 15 april, främst för att rensa upp
på vinden. De saker som ska sparas behöver tas om hand på ett bättre sätt. Dessutom
bör en inventarielista skapas. Åsa Edquist får i uppdrag att kontakta Sita, Ragnsells
m.fl. för att få ett kostnadsförslag på en container.
Hängrännorna behöver rensas, fastighetskommittén kontaktar Eriksdals plåtslageri.
Tävlingskommittén
Kristian Linde har satt upp handtag på bortre dörren i nya ridhuset, vilket underlättar
vid tävlingar.
Info/PRkommittén
Pia Keller informarar om en ny tidning, Kentauer, startad av Katarina Hansson. Om
klubben lägger upp deras banner på hemsidan får klubben 90 kr för varje premuration
som skapas via bannern. Anne Nordgren får i uppdrag att undersöka vad det är för
tidning och om erbjudandet kan vara något för oss.
Alla styrelsemedlemmar uppmanas att skicka lite kort information om sig själva samt
en bild till Jenny Wallner. Informationen är tänkt till hemsidan.
Catrin Rising har kallat till möte med alla i info/pr-kommittén för att prata om olika
inforamtionsflöden samt att synka Facebook och hemsidan.
Utbildningskommittén
Anmälningslapp till Grönt Kortkursen är uppsatt, men det är inte så många anmälda.
Styrelsen beslutar att kursen ändå ska genomföras.
Mimmi van Rooijen och Angelica Åhlander ser till att Christina Lavstedt får tillgång
till klubbens DVD-spelare.
§7

RENOVERING AV GAMLA RIDHUSET
Den här punkten kommer från och med nu ingå i § 6 - Fastighetskommittén.

§8

UPPLÄGG STYRELSEARBETE
Verksamhetsplanen för det kommande året behöver ses över och uppdateras.
Respektive kommitté får i uppdrag att sammanfatta sin del och skicka det till Jenny
Wallner som sammanställer dokumentet.

§9

EXTRA ALLMÄNT MÖTE – VAL AV ORDFÖRANDE
Det skulle vara praktiskt om det extra allmänna mötet kan hållas i samband med
städdagen den 15 april. Som det ser ut nu finns inget förslag på ny ordförande.
Kristian Linde meddelar att han lämnar styrelsen men att han fortsätter arbetet i
fastighetskommittén.

§ 10

REKRYTERING FRITIDSLEDARE 2012/2013
Rekryteringen av en ny fritidsledare måste komma igång. Catrin Rising får i uppdrag
att skriva en annons som även innehåller arbetsbeskrivningen. Åsa Edquist skickar
arbetsbeskrivning till Catrin. Mimmi van Rooijen ska finnas med som kontaktperson.
Sista ansökningsdag bör vara 30 april. Det är tänkt att fritidsledaren ska börja sin
anställning en vecka innan skolstarten.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor finns.

§12

NÄSTA MÖTE
Nästa möte är måndagen den 16 april kl. 18.00.

§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Berit Berggren förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Wallner
Sekreterare

Justeras:

Berit Berggren
Mötesordförande

Anne Nordgren
Justeringsperson

