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

2022-05-23 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) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
 
 

Ej närvarande: 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Johanna Blückert (suppleant) 
Betty Hellberg (ungdomsledamot,USEK) 
 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Annette Alkebo 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: 

- Höstterminens start senareläggs med en vecka, startar den 15 augusti. 
- De två nya ponnyerna har börjat gå med på lektionerna och det fungerar bra. 
- Den nya hästen Nicole är under utbildning. 
- Max är dessvärre borta, trots lång vila fanns det inget att göra. 
- Inga kända personalförändringar till höstterminen. 
- Anmälan om ombyggnad till boxar i gamla delen av stallet har skickats till Länsstyrelsen.  

Återstår att se om det går att hinna med ombyggnaden i sommar. 
- Tryckstegringspumpen, kopplad till vattenspridarna i nya ridhuset, blir väldigt het när den 

körs.  Förhoppningen är att kommunen kan byta ut pumpen. 
- Sara Creutzer och Ghatsby har varit ute och tävlat och gjort jättebra ifrån sig. 
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§ 6  EKONOMI 
Styrelsen har beslutat att en ny stor kaffebryggare ska köpas in och Karin Wennerholm har nu köpt in 
en sådan till en kostnad av ca 5.000. 
Klubben är befriade från att deklarera i år. 
Sommarens ridläger på Säva. Klubben har fått en faktura för 24 personer men bara 21 ska åka på 
lägret som kostar 4.700 per deltagare. Karin har kontakt med Säva om detta och vi räknar med att 
problemet löser sig. 
Den lokala hopptävlingen genererade ett överskott i kassan trots att det var ovanligt få starter. 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Vår-showen 22 maj 
Det här var den första showen som USEK anordnade helt på egen hand. Allt flöt på och alla hade 
jätteroligt men det finns förstås en del som kan förbättras till nästa show. 
USEK ska börja lägga ut roliga filmer på Tik Tok vilket vi ser fram emot. 
Betty har nu gått klart ungdomsledarutbildningen. 
 
Utbildning: 
Vid utbildningar ska externa deltagare, icke medlemmar, debiteras manegeavgift 100 kronor per 
tillfälle. 
 
Den kombinerade HLR- och Första Hjälpen-kursen hade ett jättebra upplägg och deltagarna den 16 
maj var väldigt nöjda. Det är viktigt att så många som möjligt av både stallpersonalen och 
styrelsemedlemmarna går utbildningen. Den 9 juni är nästa utbildningstillfälle och då hoppas vi att 
dom som inte kunde delta i maj har möjlighet att vara med. 
 
WE, Working Equitation. Det är 10 anmälda till det andra tillfället den 29 maj. 
Annette Alkebo undersöker möjligheten att ordna en kombinerad clinic till hösten med ridskolans 
hästar, WE samt sitsträning. 
 
Medlemmar vill att klubben ska ta upp frågan om tillåtelse att rida i slottsparken och det kommer vi 
att göra. 
 
Fastighetskommittén: 
Jessica Öhman har jobbat hårt med att planera en stor ombyggnad som ska genomföras under 
sommaren. Information om renoveringen har satts upp i stallet och det är cafeterian, 
omklädningsrum, toaletter och personalrum som ska renoveras. Golv och tak ska bytas ut och väggar 
ska målas. Duschrummen rivs och vi får ett större omklädesrum med ny ingång så att även 
personalutrymmet kan bli lite större. Ombyggnaden ska vara klar i slutet av juli/början av augusti. 
Personalens kök och duschutrymme borde också renoveras. Styrelsen beslutar att den totala 
budgeten utökas till 550.000 för att omfatta även dessa utrymmen. 
Alla som har skåp i cafeterian eller omklädningsrummet uppmanas att tömma dessa senast 30 juni 
2022. 
 
Solna kommun är ännu inte klara med upphandlingen gällande ombyggnad av det gamla ridhuset 
men räknar med att den ska bli klar under nästa vecka.  
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Tävlingskommittén: 
En lokal hopptävling och en lokal dressyrtävling har genomförts och allt fungerade bra. 
Den 9 oktober kommer en lokal hopptävling att ordnas. Detta under förutsättning att takrenoveringen 
av gamla ridhuset är klar. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Lotta, Karin, Jessica och Åsa har haft ett möte med Per (ansvarig för ridskolans system) och 
diskuterat möjligheten att automatisera en del manuella rutiner. Det visade sig att systemet kan 
användas till digital anmälan, avbokning av lektioner, fakturering av medlemsavgifter m.m. Det går 
också att koppla ihop systemet med IdrottOnline. Nästa steg blir att diskutera frågan med ridskolan. 
 
Ny LOK-ansvarig ska utses och styrelsens förslag är att Johanna Blückert axlar den rollen. 
 
Information & PR: 
Inget att rapportera 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
Hästfixardag planeras till den 14 augusti. Ridskolan kommer att vara ansvariga för hästaktiviteterna 
och styrelsen för fika m.m. 
 
Ny webbplattform för sfrk.nu måste utvecklas under 2022.  
Beslut om leverantör bör göras före sommaren vilket innbär på styrelsemötet i juni. Avtal med 
leverantören bör vara klart före midsommar. 
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Inget att rapportera. 
 
§ 10 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Informera på Facebook och på hemsidan om att medlemsavgiften INTE ska betalas in förrän klubben 
har skickat ut fakturor via mail. 
Informera på Facebook och på hemsidan om att skåpen i cafeterian och omklädningsrummet ska 
tömmas senast 30 juni. 
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
Måndag 20 juni 
 
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
  Justeras: 

  Ordförande 

 

 

  Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Annette Alkebo 

 


