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

2022-04-25 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Karin Wennerholm (kassör) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Annette Alkebo (ledamot) 
Lotta Krossén (ledamot) 
Berit Berggren (suppleant 
Fastighetskommittén) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Sofia Lundberg (vice sekreterare) 
Johanna Blückert (suppleant) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
 
 

Ej närvarande: 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Betty Hellberg (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, informerade om att: 

- Planerar att bygga om spiltor till boxar. En ny ansökan måste göras till länsstyrelsen och det 
kan ta upp till 7 veckor att få ansökan beviljad. Förhoppningen är att ombyggnaden ska kunna 
genomföras under sommaren. 

- Ridskolan har köpt en ny häst som heter Nicole. 
- Helena Taxén ska snart påbörja slutfasen av Ridlärarutbildningen Level 2 på Strömsholm. 
- Vattenhon i nya stallet har lossnat från väggen, felanmälan har gjorts. 
- Hästarna åker till sommarbetet vid midsommar, troligen på torsdagen den 23 juni. 
- Höstterminen startar 8 augusti. 
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§ 6  EKONOMI  
Karin Wennerholm har äntligen fått tillgång till våra bankkonton och kan nu betala klubbens fakturor. 
Behörigheter för vilka som ska ha tillgång till bankkontona kommer att uppdateras. 
Nästan alla medlemsavgifterna är nu betalda, endast 11 stycken återstår. 
Uppräkning av ridskolans hyra kommer att göras från och med 2023.  
Karin kontaktar Tiril Arkad för stöd med bokföringen. 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Under påsklovet var det full fart med massor med aktiviteter. Det var ´Fångarna i stallet´, Hurry 
Scurrys, rykttävling, pannkakor och annat skoj. Intresset var stort och deltagarna hade jätteroligt. 
 
En vårshow planeras att gå av stapeln den 22 maj kl 11.00 ± 13.00. Det är många i USEK som vill 
vara med och planera showen vilket är jätteroligt. Styrelsen får i uppdrag att ta hand om cafeterian 
och ska också ställa upp med ett hurry-scurry-lag på tre personer (Nina, Jessica, Johanna). 
 
Teresa besökte USEKs styrelsemöte den 6 april. Karin besöker USEKs möte den 4 maj. 
 
Käpphäst-KM ska planeras in till hösten. 
 
Utbildning: 
WE-utbildning med max 10 deltagare per tillfälle genomförs i maj. Två tillfällen är bokade, 1 maj + 29 
maj, och i nuläget är det inte fullbokat. 
 
Utbildningar som genomförs av SISU Idrottsutbildarna 

- Första-hjälpen-kurs kommer att genomföras 9 maj och 12 maj kl 18.00 ± 20.00. Kursen riktar 
sig till alla. 

- HLR-utbildning kommer att genomföras 16 maj och 19 maj. Den utbildningen riktar sig i 
första hand till stallpersonalen. 

 
USEK vann hästkunskapstävlingen Vi i Stallet, hade alla rätt på provet! Ett stort GRATTIS från 
styrelsen! 
 
Fastighetskommittén: 
Förra veckan var det möte med kommunen och då gjordes en genomgång av vad som behöver 
åtgärdas. Uppföljningar kommer att genomföras löpande. Felanmälan ska alltid göras när något gör 
sönder. 
 
Två entreprenörer är kvar i upphandlingen för ombyggnad av klubblokaler, omklädesrum och 
personalrum. Vi väntar nu på att få in offerterna och vi hoppas kunna genomföra ombyggnaden under 
sommaren. 
 
Renovering av taket på gamla ridhuset. Upphandling pågår och vi hoppas att jobbet kan genomföras 
under sommaren. 
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Tävlingskommittén: 
Lokal Hopptävling 8 maj.  
Lokal Dressyrtävling 15 maj 
 
Förra helgen var det klubbtävling i dressyr. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Nya medlemmar tillkommer hela tiden och fakturor skickas fortfarande ut manuellt. Ett arbete har 
startats upp för att effektivisera hanteringen av medlemsregistret samt faktureringen av 
medlemsavgifter. 
 
Information & PR: 
Inget att rapportera. 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
Ingen vårstädning kommer att genomföras i år. 
 
Hästfixardag planeras till den 7 augusti. Ridskolan kommer att vara ansvariga för hästaktiviteterna 
och styrelsen för fika m.m. 
 
Ny webbplattform för sfrk.nu måste utvecklas under 2022. Rosita har kontakt med flera leverantörer 
av hemsidor och snart måste vi bestämma vilken leverantör vi ska anlita. 
 
´Fika med styrelsen´ planeras till den 27 augusti kl 13.00. Intresserade elever och föräldrar kan då få 
information om klubben över en fika. 
 
§ 9 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA  
Punkten utgår efter det här mötet då våra aktiviteter nu följs upp under § 8. 
 
§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Inget att rapportera. 
 
§ 11 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Inget att rapportera 
 
§ 12 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
Måndag 23 maj 
Måndag 20 juni 
 
§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
  Justeras: 

  Ordförande 

 

 

  Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Sofia Lundberg 

 


