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

2020-05-11 18.00-
20.00 
PLATS: Cafeterian, 
Gröna Ridhuset 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Lotta Krossén (ledamot) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Annette Alkebo (ledamot) 
Anders Eriksson (kassör) 
Berit Berggren (ledamot) 
Eva Hofsjö (ledamot) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Åsa Elfverson (suppleant, vice sekreterare) 
Susanne Darbring (ledamot 
Fastighetskommittén) 
 
 
 

Ej närvarande: 
 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Susanne Darbring valdes att jämte ordförande justera protokollet.  
 
 
§ 3  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Föredragningslistan godkändes.  
 
 
§ 4  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
Föregående protokoll är justerat och publicerat på sfrk.nu.  
 
 
§ 5  RIDSKOLAN INFORMERAR 
Björn Waimon, ridskolechef, informerade om att:  

- Tillståndet är nu klart för två av uteboxarna. 
- Vatten ska dras in till uteboxarna. Kommunen undersöker detta. 
- Vattenmätaren behöver bytas ut. 
- Haley kom till ridskolan i slutet av 2019 men har nu bytts ut till annan häst. Detta pga att 

hon visade sig vara dräktig. 
- Titan passade inte riktigt in på ridskolan varför även han har bytts ut. 

 

 

http://www.sfrk.nu/


 
        PROTOKOLL STYRELSEMÖTE  
   Page 2 of 3 

  

§ 6  EKONOMI  
Anders och Teresa har fortfarande inte tillgång till klubbens bankkonton hos Nordea. 
 
Anders har nu tagit fram en instruktion gällande attesträtt och beloppsgränser enligt revisorernas 
förslag. Fakturor om 50.000 kronor eller mer skall signeras gemensamt av ordförande och kassör 
innan utbetalning. Den signerade verifikationen skall sparas tillsammans med föreningens 
räkenskaper. 
 
Klubben kommer att ansöka om kompensation från Riksidrottsförbundet för intäktsbortfall med 
anledning av Covid-19. Underlag för ansökan är under framtagande och ska skickas in senast 15 
maj. 
 
 
§7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
En digital ”Vi i stallet” kommer att genomföras i sommar. 
 
Utbildning: 
Den 17 maj går vårens sista WE-utbildning av stapeln. Det är många anmälda den här gången 
och Annette ska undersöka om det är möjligt att öka antalet deltagare från 12 till 15 personer. 
 
Ett nytt bokningsförfarande har testats vid ett par tillfällen, bland annat för anmälan till 
programträning. En utvärdering kommer nu att göras och vår förhoppning är att det nya 
bokningsförfarandet ska börja användas ”på riktigt” i höst.  
 
Grönt-kort-kurs planeras till hösten. 
 
Fastighetskommittén: 

- Elbesiktning har genomförts och ett antal punkter måste åtgärdas. Styrelsen beslutade 
att börja med att åtgärda punkter enligt offert på 32.164 kronor exkl moms. Resterande 
besiktningspunkter som behöver åtgärdas inväntas det ytterligare offert på. 

- Gamla ridhusets tak måste renoveras. Vi har fått en offert från Roslagens Plåt för 
projektering och byggledning. Offerten är på 131.080 kronor exkl moms och styrelsen 
beslutade att acceptera offerten. 

- Offert ska tas fram på renovering av klubbhuset. 
- Arbete för att säkra finansiering av renoveringarna startas upp. Susanne kontaktar 

kommunen ännu en gång för att höra om dom har möjlighet att hjälpa oss. 
 
Tävlingskommittén: 

- Ett publikfritt KM i dressyr avgjordes den 26 april. 
- Den 21 maj anordnas en klubbtävling i hoppning. Även den kommer att genomföras utan 

publik. 
 

Medlemsregister & LOK-stöd: 
Inget nytt att rapportera 
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§8 STYRELSENS ATT-GÖRA-LISTA 
Genomgång av styrelsens Att-göra-lista. 
 
 
§ 9  STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2020 
Kommittéernas verksamhetsplaner ska vara klara till sista maj. 
 
 
§ 10  STYRELSENS ARBETE MED ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER 
Hästfixardag kommer preliminärt att anordnas söndagen den 9 augusti. 
 
 
§ 11  STYRELSENS ÖVRIGA FRÅGOR 
Teresa informerade från Ordförande-träffen den 6 maj med Stockholms Läns Ridsportförbund. 
Från och med i år kan föreningar söka ett nytt projektstöd som syftar till att skapa 
förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Det finns två olika paket 
att söka och varje förening kan söka ett av paketen. 

- Paket 1 – Ryttarutveckling 
- Paket 2 – Verksamhet för unga 

Ansökan sker via ridsport.se och ska göras senast 1 juni. Annette och Linnea kommer att ansöka 
för USEK. 
 
 
§ 12 KOMMANDE MÖTEN 
Styrelsemöte 8 juni 
 
 
§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  
Margareta Häggström 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Susanne Darbring 

 


