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§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Åsa Edquist förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON
Ann-Sophie Forsmark valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes utan anmärkning.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR









Överdomaren och banbyggaren på lokaltävlingen i hoppning 2012-10-21 framförde
kritik mot nya ridhusets underlag. Ridskolan undersöker vad som kan göras för att
förbättra det.
Service av luftfilter gjord efter det larmat.
Brandlarmet är idag inte kopplat till brandkåren. Frågan är om det borde vara det?
Svenska Spel filmade en reklamfilm på Solna igår. Den ska visas inom ramen för
deras reklamkampanj SVEA där Solna Fältrittklubb är en av de klubbar som spelare
kan välja att stötta.
Ridskolan har en ny häst på prov som heter Camelot. Han är 9 år och har
hoppbakgrund.
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§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
USEK
Inget särskilt rapporterades
Tävlingskommittén

Diskuterades inte den här gången
Utbildning

Första hjälpen kurs anordnas i samarbete med SISU torsdag 29 november i nya caféet.
Kursen kostar 4500 kr. En avgift på 100 kr tas ut av deltagarna medan klubben står för
resterande avgift.
Clinic i hoppning anordnas i samband med det årliga Luciafirandet 16 december.
Fastighetskommittén (FK)

Belysingen i gamla stallet behöver bytas ut. FK tittar på olika möjligheter.
Info/PRkommittén

Info/PR kommittén har varit på utbildning i Idrott on-line hos SISU idrottsutbildarna.
Resultatet syntes direkt på hemsidan som nu ser betydligt mer inbjudande ut.
§7

EKONOMI
Förslag på budget för 2013 finns nu. Ann-Sophie Forsmark kommer att hjälpa
USEK att sammanställa deras redovisning framöver eftersom den som idag gör
det kommer att sluta med det.

§8

LOK-STÖD

Styrelsen jobbar intensivt för att genomföra de förändringar som krävs för att återigen bli
LOK-stödsberättigade. Avtalsupplägget mellan klubb och ridskola diskuterades särskilt.
§9

VERKSAMHETSPLAN
Diskuterades inte denna gång

§ 11

LUCIAFIRANDE
Årets Luciafirande är planerat till 16 december kl 14-17. Program:
14.00 – 15.30 Hoppclinic med Eva Bengtsson
16.00 – 16.00 Kaffepaus medan banan byggs bort och förbereds för näst aktivitet
16.00 – 17.00 Juniorernas uppvisning, spegelritt och Luciatåg
Eva Bengtsson är Solnas externa tränare för hoppryttarna.
Juniorerna uppvisning innehåller:
 Kadrilj, hurry scurry och utklädning (Nina, Mona, Louise)
 Visa hur fint våra ponnyer kan gå (Angelica)
Spegelritten rids av Simon och Veronica.
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§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Städfirman har inte synts till på sistone. Det beslutades att de ska fylla i ett
närvarokort och ge till ridskolans reception efter utförts arbete.
Alla ombads att fundera på nya krafter till styrelsen då flera poster står för omval
på nästa årsmöte.

§ 12

NÄSTA MÖTE
6 december 2012 (årets sista möte)

§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Åsa Edquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anne Nordgren

Justeras:

Åsa Edquist
Ordförande

Ann-Sophie Forsmark
Justeringsperson

