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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-10-16
TID: kl 18.00
PLATS: Nya cafeterian

Närvarande:
Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
Jenny Wallner
Anita Söderqvist
Inger Nordström
Madeleine Westberg
Marianne van Rooijen

Ej närvarande:
Catrin Rising
Berit Berggren
Anne Nordgren
Naela Arborelius

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Åsa Edquist förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Inger Nordström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokollet har justerats via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Flera ridskoleelever har varit och tävlat. Två ponnyer har varit och hoppat, varav
en blev placerad. På klubbens lokaltävling i dressyr var hela fyra Solnaryttare
placerade.
Bygglovet från Solna Stad angående utestallet är nu klart.
Ridskolan har varit i kontakt med Stefan Rödjares firma för att få ett
kostnadsförslag på ny belysning i stallet.
Stockholms läns ridsportsförbund har haft en kurs för personal i vår anläggning
idag. Kursen handlade om sitsträning, både till häst och avsuttna övningar.
Det läcker in vatten från taket i gamla ridhuset igen. Fastighetskommittén
kontaktar takfirman.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Utbildning
Det finns några utbildningar inom kort som kan vara intressanta:
Framgångsrik förening – 25 oktober
Skillnaden som gör skillnaden – 13 november
Välj smart, för valberedningen. Åsa Edquist frågar Susanne Darbring om hon vill
delta på kursen.
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Fastighetskommittén
Det skulle vara bra om fönstrena i nya ridhuset kunde putsas den kommande
helgen. Åsa Edquist ska höra med ridskolan om ridhuset är ledigt så att
fönsterputsning kan genomföras.
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén vill återinföra kontrakten mellan klubben och klubbens
tävlingsryttare angående funktionärsarbete. Tävlingskommittén får i uppdrag att
göra det nya kontraktet.
§7

EKONOMI
Klubben har inte behövt använda alla pengar som lånades inför renoveringen av
gamla ridhuset. Styrelsen beslutar att betala tillbaks de pengar som inte använts,
men inväntar belysningsofferten samt kostnad för takunderhåll. Efter detta får
kassören och ordförande i uppdrag att bestämma vilket belopp som betalas
tillbaks samt genomföra återbetalningen.
Styrelsen beslutar att klubben betalar medlemsavgift för ungdomsledaren Jenny
Ehlton.
Ann-Sophie Forsmark har skickat ut resultatet för september. Nu i oktober har
klubben fått in aktivitetsidrag och medlemsavgifter.

§8

LOK-STÖD
Åsa Edquist, Ann-Sophie Forsmark och Anita Söderqvist ska träffa ridskolan samt
ridskolans revisorer och ekonomiansvarig imorgon för att komma fram till en
lösning på faktureringsförfarandet så att det genomförs på ett sätt så att klubben
är berättigad till LOK-stöd.
Åsa Edquist har varit i kontakt med Annelie på förbundet och meddelat att
förbundet är villiga att hjälpa till med LOK-stödsfrågorna.

§9

VERKSAMHETSPLAN 2013
Åsa Edquist har tittat igenom materialet för ”Framtidens ridskola”. Det är bara
aktuellt för just ridskolor så det är inget för klubben.

§ 10

LUCIA
Anne Nordgren har pratat med Björn Waimon angående luciafirandet den 16
december, programmet för dagen är grovplanerat. I samband med luciafirandet
kommer klubben att arrangera en hoppclinic. Catrin Rising ansvarar för att sätta
upp anslag.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
Actionlista samt beslutspunkter
Styrelsen önskar införa en actionlista samt en sammanfattning av beslutspunkter.
Dessa ska bifogas protokoll samt dagordning.
Svenska Spel
Björn Waimon har pratat med en pappa till en av ridskoleeleverna angående
möjligheten för klubben att tjäna pengar genom att ha en reklamplats på
hemsidan för Svenska Spel. Jenny Wallner och Åsa Edquist har också fått
information om detta.

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2012-10-16

Styrelsen beslutar att lägga upp Svenska Spel-bannern på hemsidan.
§ 12

NÄSTA MÖTE
Höstens möten är planerade till följande datum:
14 november kl. 18.00
6 december kl. 18.00

§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Åsa Edquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Wallner
Sekreterare
Justeras:

Åsa Edquist
Ordförande

Inger Nordström
Justeringsperson

