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

2021-05-19 18.00-20.00 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

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

Ej närvarande: 
Berit Berggren (suppleant Fastighetskommittén) 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Anders Eriksson (kassör) 
Annette Alkebo (ledamot)  
 
 

 
§ 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 realgymnasiet har examen den 4 juni. 
 
Rosita Averyd och Björn ska komma överens om datum för fotografering av personal och hästar för 
uppdatering av hemsidan. 
  
§ 6  EKONOMI 
Inget att rapportera 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Teresa besökte förra veckans styrelsemöte då bland annat cafeterian diskuterades. USEK kommer att 
ta fram ett förslag på rutin för hur anmälan till cafeteria-gruppen ska gå till. 
USEK ska ta fram videomaterial om ridsportens ledstjärnor på barns vis. Materialet är tänkt att 
komplettera ridsportförbundets trygg i stallet. 
Hästfixardag planeras till den 15 augusti. Styrelsen, USEK och ridskolan kommer att ansvara för 
arrangemanget. 
Informationsmöte för nya medlemmar i klubben planeras till den 29 augusti. Även Digitalt? 
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Utbildning: 
Inget att rapportera 
 
Fastighetskommittén: 
Förhandlingarna gällande Solna stads övertagande av klubbens fastigheter fortsätter. 
Frågan gällande renoveringar av klubbens lokaler bordläggs tills avtalet med Solna stad är 
underskrivet och klart. 
Kommunen vill att alla dokument ska vara underskrivna senast 26 maj för att hinna med att ta upp 
frågorna i kultur- och fritidsnämnden samt i kommunfullmäktige före sommaren. 
Arbetsgruppen för nu förhandlingar med Solna stad gällande detaljer i avtalet som ska vara klart 26 
maj. Styrelsen beslutade att ge arbetsgruppen och ordförande i uppdrag att slutföra förhandlingarna 
med Solna stad. 
 
Tävlingskommittén: 
Träningar har genomförts både i dressyr och hoppning. 
Pay and Jump för stor häst planeras till 6 juni. Det är en extern hoppträning med bana men utan 
tidtagning och resultat. Hittills har 10-15 av klubbens medlemmar anmält sig men däremot inga 
externer. 
 
Styrelsen har godkänt att tävlingskommittén får köpa in 2 stycken värmefiltar så att domarna inte 
behöver frysa. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Det har tillkommit många nya medlemmar under de senaste månaderna. 
Nästa registrering av LOK-stöd ska göras i slutet av vårterminen. 
 
§ 8 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Ingen genomgång och uppdatering av vår göra-lista gjordes på mötet. 
 
§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 
Verksamhetsplanen är godkänd förutom informationsdelen i vilken det ska göras några små 
uppdateringar innan den publiceras på hemsidan. 
 
§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 
Genomgång av Rositas förslag till informationspolicy och det beslutades att några justeringar ska 
göras. Ny genomgång av dokumentet på nästa styrelsemöte. 
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
14 juni  
 
§ 12 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Inget att rapportera 
 
§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Sofia Lundberg 

 


