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

2021-11-17 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Lotta Krossén (ledamot) 
Annette Alkebo (ledamot) 
Susanne Darbring (ledamot 
Fastighetskommittén) 
Berit Berggren (suppleant 
Fastighetskommittén) 
Sofia Lundberg (suppleant, vice sekreterare) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
 

Ej närvarande: 
Anders Eriksson (kassör) 
Eva Hofsjö (ledamot) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén)  
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
 

 
§ 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, informerade om att: 

- Tequila och Aramis har gått bort.  
- Armaturen i det gamla omklädningsrummet har bytts ut och nu behövs det inte längre någon 

elektriker för att byta lösrör. 
 
§ 6  EKONOMI 
Nu när fastigheterna har sålts behöver klubben teckna en ny försäkring. Teresa och Anders kommer 
att göra en uppskattning av värdet på lösöret och teckna en försäkring med lämpligt 
försäkringsbelopp. 
 
På nästa styrelsemöte, 8 december, kommer vi att gå igenom budgeten för 2022. 
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§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Höstlovsaktiviteterna 
Det var full rulle på höstlovet med många genomförda aktiviteter. Det var bland annat två omgångar 
Hurry Scurry, rykttävling, spökrunda med 50 deltagre och två filmkvällar. Alla aktiviteterna är LOK-
stödsregistrerade. 
 
Årets luciatåg kommer att gå av stapeln den 12 december och det har kommit in många anmälningar. 
Tre förberedande träningar kommer att genomföras, den första på lördag den 20 november. 
 
Digital anmälan har använts till flera aktiviteter och det har fungerat jättebra.  
 
Utbildning: 
Grönt-Kort-kursen pågår och det är ca 15 personer som deltar. Det är fler som har visat intresse för 
att genomföra utbildningen varför det eventuellt kommer att anordnas ytterligare en kurs under våren 
2022. Klubben kommer i sådant fall att subventionera även den utbildningen för medlemmar i SFRK. 
 
En HLR-utbildning (Hjärt-lungräddning) ska anordnas för styrelsemedlemmar och stallpersonal. För 
att så många som möjligt ska kunna delta ska utbildningen genomföras vid två tillfällen. Annette 
ansvarar för arrangemanget. 
 
WE-utbildning (Working Equitation) kommer förhoppningsvis att kunna planeras in till våren 2022.   
 
Fastighetskommittén: 
Den 16 november hade Björn Waimon och Fastighetskommittén möte med kommunen. Det var ett 
givande och mycket positivt möte där både problem och andra ämnen diskuterades. Ett nytt möte går 
av stapeln i nästa vecka och då är det ombyggnaden av det gamla ridhuset som ska upp till 
diskussion. 
 
Susanne ska utreda vad det skulle kosta att bygga om spiltor i gamla delen av stallet till boxar. En 
diskussion i ämnet kommer att tas upp med Solna Stad. Vår förhoppning är att en ombyggnad ska 
kunna genomföras under sommaren. 
 
Diskmaskinen i klubbrummet är trasig. En ny diskmaskin har köpts in och levererats men innan den 
kan installeras måste ett nytt fast eluttag komma på plats. Fastighetskommittén kontaktar en 
elektriker för att genomföra installation av eluttag och även en kontroll/uppgradering av elen för att 
undvika att propparna går. 
 
Tävlingskommittén: 
Tävlingsverksamheten rullar på, under november genomförs lokala klubbtävlingar i både dressyr och 
hoppning. Klubbtävlingen i hoppning den 28 november kommer att arrangeras av ”ponny-hopp-
specialen” tillsammans med ”fredags-hopp-specialen”. Detta så att fler får rutin på att anordna 
tävlingar. 
 
Hinderutrustningen ska ses över och en del behöver bytas ut. En lista över vad som behöver köpas in 
ska tas fram. 
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Medlemsregister & LOK-stöd: 
Inget att rapportera 
 
Information & PR: 
Inget att rapportera 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2021 
Det skulle vara roligt om vi kan genomföra någon typ av aktivitet i samband med Årsmötet. Styrelsen 
tar tacksamt emot förslag på aktiviteter från våra medlemmar. 
 
§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
Genomgång av underlaget till Verksamhetsplanen. Alla kommittéerna ska uppdatera informationen till 
nästa möte, 8 december. Verksamhetsplanen ska sedan godkännas på Årsmötet. 
 
§ 10 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Ingen genomgång av listan gjordes på mötet. 
 
§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Stockholms Läns Ridsportförbund besökte anläggningen den 29 oktober. Björn Waimon och Teresa 
Palmquist närvarade vid besöket. Förbundet var mycket nöjda men hade några små påpekanden: 

- HLR-kurs (Hjärt- lungräddning) behöver genomföras 
- Krisutbildning behöver genomföras. Detta så att vi vet hur vi ska agera vid t.ex. en brand 

eller om en allvarlig olycka inträffar. 
- Tillgänglighetsproblem i t.ex. sadelkammaren där vi måste klättra på stegar för att komma åt 

vissa sadlar. 
Stockholms Läns Ridsportförbund driver ett Integrationsprojekt som dom gärna skulle vilja att vi 
deltar i. Styrelsen beslutade att vi inte har möjlighet att delta i det projektet i nuläget. 
 
§ 12 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Inget att rapportera 
 
§ 13 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
8 december 
 
§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Sofia Lundberg 

 


