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

2021-06-14 18.00-20.00 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Anders Eriksson (kassör) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Lotta Krossén (ledamot) 
Annette Alkebo (ledamot)  
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Berit Berggren (suppleant 
Fastighetskommittén) 
Sofia Lundberg (suppleant, vice sekreterare) 
Eva Hofsjö (ledamot) 
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
 

Ej närvarande: 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Berit Berggren 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: 

- Hästarna åker till sommarbetet torsdagen före midsommar 
- Den 9 augusti börjar höstterminen 
- Ridskolan söker en ny ridlärare till torsdagar, ersättare för Terese Björk 
- Ridskolan är mycket nöjd med hur klubben planerar och genomför tävlingar, träningar och 

andra aktiviteter 
 
§ 6  EKONOMI 
Försäkringen för anläggningen är nu betald och Anders ska ta fram ett underlag för ny försäkring som 
klubben ska teckna i samband med att kommunen, förhoppningsvis, tar över fastigheterna den 1 juli. 
 
USEK har lämnat några kvitton för betalning till Anders vilket visar att ungdomssektionen har kunnat 
starta upp lite smått igen. 
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§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
USEK har tagit fram en rutin för hur anmälan till cafeteria-gruppen ska gå till. Den nya rutinen 
diskuterades på mötet och ett av målen är att inkludera fler ungdomar i gruppen. Styrelsen har 
diskuterat olika varianter av hur anmälan skulle kunna gå till men överlåter till USEK att bestämma. 
 
Utbildning: 
Vi hoppas kunna genomföra en WE (working equitation) i början av höstterminen. 
Annette undersöker också möjligheten till att anordna ett digitalt besök av författaren till boken ”Den 
inre ryttaren”. Boken handlar om hur man genom personlig utveckling kan skapa harmoni, lugn och 
trygghet tillsammans med hästen. Styrelsen vill ha en presentation innan vi beslutar om vi ska boka 
upp en digital tid för klubbens medlemmar till hösten. 
 
Fastighetskommittén: 
Styrelsen beslutade att nya bord till cafeterian får inhandlas till en kostnad av max 15.000 kronor. 
Jessica Öhman ansvarar för inköpet. 
Diskussionerna med Solna stad gällande deras övertagande av klubbens fastigheter fortsätter och 
förhoppningsvis har styrelsen ett klart besked innan juni månads slut. 
 
Tävlingskommittén: 
Nina informerade om att det pågår diskussioner om att dela upp klubbtävlingar i hoppning i två delar 
med olika ansvariga på samma sätt som i dressyren. Det troliga är att det i sådant fall blir olika 
ansvariga för olika höjder. 
Pay and Jump för stor häst genomfördes som planerat den 6 juni. Några få externa ekipage deltog 
men de allra flesta var medlemmar i klubben och deltagarna var väldigt nöjda med dagen. Vi riktar 
ett stort TACK till alla funktionärer som ställde upp och såg till att allt fungerade perfekt. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Vi får hela tiden in nya medlemmar och det normala är att full medlemsavgift ska betalas oavsett när 
på året man blir medlem. ”Gamla medlemmar” betalar medlemsavgiften i början av höstterminen och 
den gäller för ett år (1 september till 31 augusti). Att behöva kräva in full medlemsavgift av nya 
medlemmar när det bara är ett par veckor kvar av vårterminen känns inte riktigt bra. Men det ingår 
en jättebra olycksfallsförsäkring i avgiften varför det är viktigt att alla som rider på ridskolan har 
betalt avgiften. Styrelsen ska undersöka hur försäkringen fungerar, om det går att betala för del av 
ett år. 
Registrering av LOK-stöd för vårterminen kommer att påbörjas strax efter midsommar. 
 
§ 8 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Vi gick igenom listan och uppdaterade ett par punkter. 
 
§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 
Verksamhetsplanen är uppdaterad och publicerad på hemsidan, sfrk.nu. 
 
§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 
Genomgång av förslaget till ny informationspolicy kommer att göras i höst. 
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Den 29 augusti planerar vi att genomföra en informationsträff i stallet för föräldrar till nya 
medlemmar i klubben. Vi planerar också att anordna en digital informationsträff vid ett senare tillfälle. 
Rosita Averyd ansvarar för planeringen. Teresa skickar över förra årets inbjudan till Rosita. De som 
kommer prata på informationsträffen är Teresa från klubben, Björn från Ridskolan och Linnea från 
USEK. 
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
Möten för hösten ska planeras in. Teresa skickar ut en doodle-förfrågan till styrelsen. 
 
§ 12 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Obs att hästfixardagen går av stapeln den 8 augusti! Glöm det som stod i förra protokollet. Sofia 
Lundberg kommer att vara huvudansvarig och Linnea och ytterligare en person från USEK, Margareta 
samt en person från ridskolan hjälper till att arrangera dagen. Som ni säkert redan vet så handlar det 
om att tvätta hästarna och deras utrustning innan terminsstart.  
 
§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
  

 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Berit Berggren 

 




