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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-12-06
TID: kl 18.00
PLATS: Nya cafeterian

Närvarande:
Åsa Edquist
Ann-Sophie Forsmark
Jenny Wallner
Berit Berggren
Anne Nordgren
Jenny Ehlton
Angelica Åhlander
Erika Lundqvist
Ann Jansson (första halvan)

Ej närvarande:
Catrin Rising
Anita Söderqvist
Inger Nordström
Naela Arborelius
Madeleine Westberg
Marianne van Rooijen

§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 protokollet har justerats via mail.

§5

RIDSKOLAN INFORMERAR
Ingen representant från ridskolan är närvarande.

§6

RAPPORTER FRÅN USEK OCH KOMMITTÉERNA
Styrelsen beslutade att alla kommittéena ska skicka information om vad som
pågår i de olika kommitéerna inför mötet så att den här punkten går fortare.
Fastighetskommittén
Det läcker in vatten från taket i gamla ridhuset. Tyvärr verkar det som att taket
är ruttet då plåtskruvarna släpper, taket måste därför göras om. Berit Berggren
har kontaktat en takkonsult. Ett förslag är att låta takkonsulten göra ett
förfrågningsunderlag som klubben kan använda när vi tar in offerter.
USEK
Cafeteriaverksamheten går bra. Inkomsterna används till att finansiera ridläger
för de ungdomar som anordnar fiket. Antagligen kommer de att kunna förlänga
lägret en dag.
Under kommande år ska USEK få gå på styrelseutbildning.
USEKs årsmöte kommer att vara den 9 februari.
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Fritidsledare
Jenny Ehlton berättar lite om aktivitererna, hon samkör mycket med USEK. Jenny
har varit på en fritidsledarträff med fritidsledare från andra ridklubbar. På träffen
fick de bland annat utbildning i första hjälpen.
Jenny ska fråga Mimmi van Rooijen om hur man blir inbjuden till ryttaralliansens
fritidsledarträffar.
§7

EKONOMI
Ann-Sophie Forsmark och Erika Lundqvist har integrerat USEKs ekonomi t.o.m.
november. De arbetar på en ny rutin för USEK.
På ett tidigare möte bestämdes att klubben skulle amortera på lånet. Klubben
kommer antagligen att behöva de pengarna till att renovera taket i gamla
ridhuset. Då det arbetet med största sannolikhet kommer att genomföras under
sommaren 2013 skall Ann-Sophie prata med banken och se hur klubben ska
lägga upp det, placera pengarna alternativt amortera. Om klubben väljer att
amortera ska vi se till att få ett skriftligt lånelöfte på att få låna pengarna igen till
renoveringen.

§8

LOK-STÖD
Anita Söderqvist har skickat ut ett utkast på nytt avtal mellan klubben och
ridskolan. Åsa Edquist ska gå igenom det tillsammans med Anita.
Förhoppningsvis kommer det vara klart för att skicka till ridskolan under nästa
vecka.

§9

VERKSAMHETSPLAN 2013
Nästa års styrelse får i uppdrag att göra verksamhetsplanen för nästa år så fort
som möjligt efter årsmötet.

§ 10

ÅRSMÖTE
Datum för årsmötet är den 16 februari kl. 14. Som vanligt bjuder klubben på
kaffe och smörgås som ordnas av USEK.
Åsa Edquist skickar ut föregående års verksamhetsberättelse. Samtliga
kommittéer ska ha skickat in sitt bidrag till verksamhetsberättelsen i mitten av
januari.

§ 11

LUCIA
Anslag är uppsatt i stallet samt på hemsidan.
Det är väldigt få barn som har anmält sig till luciatåget samt käpphästkadriljen.
Luciatåget kommer göras om jämfört med tidigare år.
Anne Nordgren kollar med Björn Waimon om tidsplaneringen för clinicen. Björn
ska leta fram myggan (mikrofon) i helgen, den behövs till clinicen.
De som är ansvariga för aktiviteterna under luciafirandet får i uppdrag att lämna
in information till speakern om deltagare, hästar m.m. Även instruktion om
eventuell musik måste lämnas in.
Anne Nordgren håller på att sätta ihop en funktionärslista. Anne gör ett utkast
och skickar ut det så fort som möjligt.
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Alla i styrelsen samlas kl. 12 den 16 december för förberedelser.
USEK ansvarar för att pynta stall och ridhus.
§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Kundenkät
USEK genomförde en enkät i våras angående trivsel i stallet. De fick in många
svar och enkäten sammanställdes av Mimmi van Rooijen. Erika Lundqvist ska be
Mimmi om sammanställningen.
Solna Stad kräver av klubben att genomföra kundnöjdhetsundersökningar
varannat år. Styrelsen beslutar att sammanställningen av USEKs undersökning
kommer skicka till Solna Stad samt publiceras på klubbens hemsida.
Nästa år kommer styrelsen att göra en egen enkät.
Städning
Ann-Sophie Forsmark har haft kontakt med städfirman och bett om en
arbetsrapport i samband med fakturan. Då städfirman ville ha mycket betalt för
att göra arbetsrapporten beslutade styrelsen att det räcker om datum då
städningen genomförts biläggs fakturan.
Jenny Ehlton tipsade om en annan städfirma och ska återkomma med namn och
kontaktuppgifter.

§ 13

NÄSTA MÖTE
14 januari kl. 18.30

§ 14

MÖTETS AVSLUTANDE
Åsa Edquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Wallner
Sekreterare
Justeras:

Åsa Edquist
Ordförande

Berit Berggren
Justeringsperson

