
 
        PROTOKOLL STYRELSEMÖTE  
    

  

1 

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

2022-06-20 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Karin Wennerholm (kassör) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Annette Alkebo (ledamot) 
Lotta Krossén (ledamot) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Johanna Blückert (suppleant) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
 
 

Ej närvarande: 
Betty Hellberg (ungdomsledamot,USEK) 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Berit Berggren (suppleant Fastighetskommittén) 
Sofia Lundberg (vice sekreterare) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Karin Wennerholm 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: 

- Beckham fick fång och hade jätteont varför han dessvärre fick tas bort. 
- En ny 17-årig häst efter Robin Z har hämtats idag. 
- Hästarna åker till sommarbetet på onsdag och torsdag, dvs dagarna före midsommar. 

 
§ 6  EKONOMI 
Inget att rapportera. 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
I måndags genomfördes en mycket uppskattad sommaravslutning. Det var ca 20 barn som lekte lekar 
i ridhuset, fikade och hade roligt tillsammans. 
 
Cafeteriagruppen är nu på ridläger på Säva och vi hoppas att lägret blir lyckat i år igen. I år fick 
föräldrarna betala 1.080 kronor per barn för lägret. Styrelsens mål är att inkomsterna från 
cafeteriagruppen ska räcka till att betala hela avgiften för lägret men det är i princip omöjligt. Förslag 
på andra billigare aktiviteter ska därför tas fram till nästa år. Karin Wennerholm kommer troligen att 
få ytterligare en faktura från Säva pga ett missförstånd gällande antal deltagare i samband med 
bokning. Styrelsen beslutade att klubben står för den extra kostnaden. 
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Extra Årsmöte kommer att hållas den 4 september kl 11.00 då omval till styrelsen kommer att göras. 
Anledningen är att det behövs fler medlemmar i styrelsen som har möjlighet att driva verksamheten i 
USEK. 
 
Planerar att starta upp ´PLQL-86(.´�igen och även här är målet att få fler att engagera sig, t.ex att 
hjälpa till med diverse aktiviteter. 
 
I samband med Global Champions Tour 2022 jobbade USEK och Solna Stad tillsammans inom 
området inkludering. 
 
Utbildning: 
Totalt ca 30 personer har nu genomgått den kombinerade HLR- och Första Hjälpen-kursen. 
Ridskolepersonal, styrelsemedlemmar, medlemmar i USEKs styrelse m.fl. har genomgått utbildningen. 
Annette Alkebo kommer att boka in ett tredje tillfälle till hösten. Då kommer fokus att vara på 
uppföljning av de två första utbildningstillfällena, förebyggande åtgärder samt hur vi ska gå vidare 
inom området. 
  
Målet är att två från USEKs strelse ska gå Ungdomsledarutbildning i höst. 
 
WE, Working Equitation. Styrelsen beslutade att två tillfällen ska planeras in till höstterminen. Om 
intresset för att delta är lågt då kommer inga fler WE-utbildningar anordnas. 
 
Fastighetskommittén: 
Ombyggnad av klubbens lokaler. 
Jessica Öhman har haft möte med Björn Waimon, Carina Waimon och Mona Fredriksson och 
diskuterat tidplanen.  
Den 27 juni påbörjas rivning av receptionen. Skåp kommer att flyttas till stallet under ombyggnaden 
och vissa skåp kommer att flyttas till nya ridhuset. Onsdagen efter midsommar påbörjar 
entreprenören arbetet. Först på schemat står cafeterian och klubbrummet och därefter 
omklädningsrum och personalrum. 
 
Ombyggnad av gamla ridhuset. Utdrag från skriftlig rapport från Berit Berggren. 
Entreprenören, Erikssons Plåt i Nyköping AB, kommer att påbörja arbetet tidigast vecka 26. 
Byggnadsställning kommer preliminärt att resas vecka 27. Hästarna kommer hem från sommarbetet 
den 12 augusti och ridskolans verksamhet startar den 15 augusti. Ridskolan har önskemål om att 
kunna använda ridhuset på kvällstid från och med terminsstart men om detta inte går då är 
reservplanen att använda utebanan. 
Önskemål från ridskolan är att arbetet med taket mot hagen görs först. Träd och sly mot vägen 
behöver tas bort inför resning av ställning samt för framtida underhåll, blir väligt mycket löv i 
hängrännan. 
Det är mycket viktigt att skruv/spik och skräp städas invändigt och utvändigt innan överlämning. 
Entreprenören kommer att lägga ut markdukar innan dom påbörjar rivningen för att lättare hitta 
skruv och spik. 
I entreprenaden ingår i nuläget inte isolering av taket. Detta på grund av att Solna kommun är oroliga 
för att det ska komma in fukt i isoleringen. Ridskolan och klubben tycker att taket behöver isoleras för 
att ha acceptabel temperatur i ridhuset under kalla vinterkvällar. Diskussion om detta pågår med 
Solna kommun. 
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Ombyggnad från spiltor till boxar 
Ridskolan har ansökt om förprövning hos Länsstyrelsen för ombyggnad av spiltor till boxar och nu 
väntar dom på godkännande från Länsstyrelsen. Ingen ombyggnad kan påbörjas förrän ansökan har 
godkänts men vi hoppas fortfarande att ombyggnaden ska kunna genomföras i sommar.  
Styrelsen beslutade att klubben bidrar med 50% av kostnaden, max 150.000:-, för ombyggnaden till 
boxar. Detta under förutsättning att ridskolan hjälper klubben att effektivisera diverse manuella 
administrativa rutiner. 
 
Tävlingskommittén: 
Inget att rapportera 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Den 1 juni genomfördes ett möte vars syfte var att sätta rutiner för hantering av medlemsregister, 
fakturering av medlemsavgifter, rapportering av LOK-stöd m.m. På mötet deltog Per Sandström från 
Xenophon, Carina Waimon, Marie Nilsson, Lotta Krossén, Karin Wennerholm, Jessica Öhman och Åsa 
Edquist. Per gick igenom processen och återigen dök frågan upp om klubben kan gå över till att 
fakturera medlemsavgifter per kalenderår. Ridskolan ställer sig positiva till att genomföra 
förändringarna. 
  
Styrelsen beslutade att: 

- funktionen på hemsidan om att ansöka om medlemskap i Solna Fältrittklubb ska tas bort. I 
stället ska ansökan göras via Xenophons hemsida, minridskola.se, där medlemmarna sedan 
även kan uppdatera sina uppgifter eller säga upp sitt medlemskap.  

- vi ska gå över till att fakturera medlemsavgifterna per kalenderår vilket det finns stöd för i 
klubbens stadgar. Vi konstaterar att detta innebär en negativ påverkan på 2022 års resultat 
med cirka 75.000.  

- eQ�IDNWXUD�I|U�´I\OOQDGVLQEHWDOQLQJ´�DY�PHGOHPVDYJLIW�I|U�VHSWHPber-december 2022 ska 
skickas ut till klubbens medlemmar. Från och med 2023 ska faktureringen göras per 
kalenderår och fakturorna ska skickas ut efter att Årsmötet har genomförts. Detta eftersom 
årsavgiftens storlek beslutas på Årsmötet. 

- medlemsavgifterna ska faktureras från Xenophon. 
- ambitionen är att samtliga LOK-stödsgrundande aktiviteter ska kunna registreras i Xenophon. 

En genomgång av samarbetsavtalet med ridskolan, från 2013, ska genomföras för att sätta 
rutiner för hur LOK-stödsregistrering ska gå till. Förhoppningen är att ridskolan kan göra LOK-
registrering avseende ridlektioner digitalt i Xenophon. 

 
Två medlemmar i USEKs styrelse behöver få tillgång till att LOK-stödsregistrera via mobilappen. 
Agnes Lindström kontaktar Åsa Edquist för att få hjälp med detta. 
 
Information & PR: 
Inget att rapportera 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
Hästfixardag planeras till den 14 augusti. Från styrelsen ansvarar Karin Wennerholm, Lotta Krossén 
och Sofia Lundberg för att ordna med fika. Agnes Lindström ansvarar för att prata med ridskolan för 
att få info om ansvarig från ridskolan samt vilka arbetsuppgifter ridskolan vill ha hjälp med. 
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Ny webbplattform för sfrk.nu måste utvecklas under 2022.  
Styrelsen beslutade att Teresa Palmquist kontaktar utvald leverantör för att få en tydlig offert och 
tidplan. 
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Inget att rapportera. 
 
§ 10 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Teresa Palmquist NRPPHU�DWW�OlJJD�XW�´RUGI|UDQGH�LQIRUPHUDU´�Sn�VIUN�QX�och på facebook.  
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
Höstens möten beslutas vid senare tillfälle 
 
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
  Justeras: 

  Ordförande 

 

 

  Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Karin Wennerholm 

 


