
 
        PROTOKOLL STYRELSEMÖTE  
    

  

1 

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

2021-03-17 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) 
Sofia Lundberg (suppleant, vice sekreterare) 
Eva Hofsjö (ledamot) 
Berit Berggren (suppleant 
Fastighetskommittén) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
 

Ej närvarande: 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Sofia Lundberg 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, hade inte något speciellt att informera om den här gången. 
 
§ 6  EKONOMI 
Inget anmärkningsvärt att rapportera. 
Styrelsen beslutade att avvakta med att ta fram budget för 2021 tills avtalet med Solna stad är klart. 
Agnes och Linnea ska ta fram en budget för 2021 för USEK. 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Inget ridläger kommer att planeras in till sommaren och det kommer inte att genomföras några 
påsklovsaktiviteter i år. Detta med anledning av covid-19. 
 
 
 
 

about:blank


 
        PROTOKOLL STYRELSEMÖTE  
    

  

2 

Utbildning: 
Det kommer med största sannolikhet inte att genomföras någon WE (Working Equitation) förrän i 
höst. 
Grönt-kort-kurs ska planeras in till hösten. 
 
Fastighetskommittén: 
Arbetsgruppen (Nina Cromnier, Anders Eriksson, Susanne Darbring och Berit Berggren) redogjorde för 
status på förhandlingarna med Solna Stad gällande klubbens fastigheter. Klubben har under 2020 
kontaktat Solna Stad för att få stöd att hantera de stora renoveringsbehov som främst Gula ridhuset 
har. Solna Stad har gett positiv besked och är beredda att ta över klubbens fastigheter. Solna Stad 
kommer att skicka ett förslag på vad detta skulle innebära för klubben gällande hyra och andra 
villkor. Styrelsen beslutade att genomföra ett extra allmänt möte i syfte att informera medlemmarna 
och låta dem ge styrelsen ett inriktningsbeslut gällande denna förändring. 
 
Tävlingskommittén: 
Programridningsträningar och banhoppningsträningar genomförs enligt ridskolans vårschema som 
finns på sfrk.nu. 
 
Nina informerade om att det har gjorts ett antal ändringar i tävlingsreglementena för 2021. I 
hoppningens tävlingreglemente är det ganska mycket nytt, bland annat utförligare regler kring 
benskydd. 
 
Alla anmälningar till tävlingar och träningar görs numera digitalt. En utvärdering av hur det fungerar 
ska göras i höst. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Nya medlemmar tillkommer varje vecka, både barn och vuxna. 
Informationsblanketten till nya medlemmar behöver uppdateras.  
Vi har ett formulär på sfrk.nu där nya medlemmar själva kan ansöka om medlemskap och bli 
upplagda i IdrottOnline. 
 
All rapportering av LOK-stöd för 2020 är klar. 
 
§ 8 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Ingen genomgång och uppdatering av vår göra-lista gjordes på mötet. 
 
§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 
Kommittéerna tar fram förslag som diskuteras på nästa styrelsemöte. 
 
Ingen medlemsenkät kommer att genomföras under 2021. 
 
§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 
Rosita tar fram utkast till Informationspolicy.  
  
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
20 april 
19 maj 
14 juni  



 
        PROTOKOLL STYRELSEMÖTE  
    

  

3 

 
§ 12 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Ett extra allmänt möte kommer att utlysas inom kort. På mötet kommer klubben att informera om 
pågående avtalsförhandlingar med Solna stad angående kommunens övertagande av klubbens 
fastigheter.  
 
§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
  

 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Sofia Lundberg 

 


