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

2022-08-29 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) (Teams) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Berit Berggren (suppleant Fastighetskommittén) 
Johanna Blückert (suppleant) 
 
 

Ej närvarande: 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Betty Hellberg (ungdomsledamot,USEK) 
Sofia Lundberg (vice sekreterare) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Berit Berggren 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: 

- Verksamheten är igång. De flesta ridgrupperna är fulla. 
- Det går bra än så länge att samsas om ett ridhus. Man försöker vara utomhus så mycket som 

möjligt så länge det är dagsljus. 
- Ridskolan har en ny städare/vaktmästare som heter Kip. 
- Yvonne som jobbat i stallet har gått i pension och ny medarbetare är Ida, hon är även elev på 

ridskolan 
- Björn önskar att styrelsen och tävlingskommittén går igenom garderoberna på kattvinden i 

gamla ridhuset och slänger det som inte behöver sparas 
- Klubben önskar få info från ridskolan om nya medlemmar, för att kunna skicka ut mail om 

infomöten 
 
§ 6  EKONOMI 
Inget att rapportera. 
 

about:blank
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§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Cafeterian har dragit igång för i år, lagom stort intresse (fyra reserver just nu och det brukar vara 
ganska lagom). 
 
Ridlägret på Säva i somras gick bra, de flesta var nöjda. Betty och Enya var ansvariga på plats. 
 
Ekonomiansvarig Enya Harmark kommer att vara utomlands ett år. Ny ekonomiansvarig Ebba 
Drugge, som ska ha läsbehörighet till USEKs konto hos Nordea. 
 
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. 
 
Utbildning: 
Efter vårens kombinerade HLR- och Första Hjälpen-kursen kommer vi under hösten att ha uppföljande 
möte(n) av de två första utbildningstillfällena med fokus på förebyggande åtgärder samt 
krisberedskap. Detta är gratis för oss genom SISU. Deltagare: ridskolepersonal, styrelsemedlemmar, 
tävlingskommittén, medlemmar i USEKs styrelse samt eventuellt ytterligare personer som är mycket i 
stallet deltar. Annette Alkebo planerar in. 
 
WE, Working Equitation. Två tillfällen ska planeras in till höstterminen. 
 
Grönt kort-kurs planeras också, men svårt att hitta tid som passar med instruktör. Klubben har som 
ambition att sponsra hela eller delar av avgiften för deltagarna. 
 
I samband med årsmötet i februari skulle man också kunna planera in en kurs, t ex clinic med 
sitsträning. Styrelsen kan gärna komma med andra förslag, vi bestämmer under hösten. 
 
Fastighetskommittén: 
Ombyggnad av klubbens lokaler. 
Under sommaren har cafeterian, klubbrummet, omklädningsrum och personalrum renoverats. Arbetet 
är i stort sett klart, endast lite småfix återstår. Entreprenören har gjort ett bra jobb och hållit 
tidplanen. Även Jessica Öhman har gjort en storartad insats och varit på plats större delen av 
sommaren. 
Budgeten på 550 000 kr kommer att överskridas med cirka 50 000 kr, i huvudsak beroende på mer 
omfattande elarbeten än beräknat (90 000 kr), men då har vi också fått rörelsedetektorer mm på 
plats. 
 
En observation är att akustiken kan behöva förbättras, det är svårt att höra ordentligt vid upprop, 
både för elever och personal. Fastighetskommittén får i uppdrag att se över hur akustiken kan 
förbättras med t ex skärmar, textilier etc. 
 
En brandsäkerhetsinspektion bör genomföras snarast med kommunen. Utrymningsplanen behöver 
också uppdateras, detta görs av ridskolan. 
 
Att ta upp med kommunen är även frågan om att köpa in hjärtstartare (vem bekostar), och ifall 
kommunen kan hjälpa till med cykelställ att ställa under trappan upp till nya klubbis. 
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Ombyggnad av gamla ridhuset.  
Arbetet med renovering av taket till gula ridhuset är igång, och planeras vara klart till 13 september. 
Det har upptäckts en del brister i den befintliga konstruktionen som behöver ses över. Efter att taket 
är lagat ska man tillsammans med kommunen även se över vilka åtgärder som behövs för läktare etc, 
men dessa kan förhoppningsvis planeras in och genomföras utan att lektionsverksamheten ska 
påverkas. 
 
En underentreprenör har under dagen satt upp två containrar på vägen längs gamla ridhuset, dessa 
kommer att flyttas, då de inte får stå där utan tillstånd. 
 
Ombyggnad från spiltor till boxar 
Fyra nya boxar är nu på plats i gamla stallet. De ska inspekteras av Länsstyrelsen innan de får börja 
användas, vilket ska ske inom en månad. 
 
Tävlingskommittén: 
KM i hoppning ska planeras in under hösten. 
Dessutom planeras ett antal klubbtävlingar, samt lokala tävlingar i dressyr (2/10) och hoppning 
(9/10) 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Ridskolan har uttryckt sig positivt till att ta över medlemsregistret i Xenophon. Teresa och Björn har 
diskuterat frågan om ersättning. 
 
Styrelsen beslutade att: 

- Hanteringen av medlemsregistret ska flyttas till Xenophon, och ridskolan kommer att 
fakturera ut medlemsavgifterna därifrån. 

- Ridskolan kommer att fakturera klubben för nedlagt arbete i samband med detta. 
- Johanna Blückert och Ridskolan ska under hösten jobba tillsammans för att få till LOK-

rapportering via Xenophon. 
- Lotta Krossén kallar till möte med Karin Wennerholm och Åsa Edquist för att gå igenom de 

sista detaljerna och sedan meddela ridskolan/Xenophon om att flytten ska göras. 
 
Information & PR: 
Inget att rapportera 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
 
Att-göra-listan gicks igenom. 
Direktlänk  
 
Hästfixardagen genomfördes den 14 augusti. Ridskolan ansvarade för alla aktiviteter kring hästarna, 
tvätt och smörjning. Klubben gjorde en del arbeten ute och inne, och bjöd även på korv och fika. 
Cirka 40-50 personer deltog. 
 
Styrelsen informerade nya medlemmar genom ´/lU�NlQQD�GLQ�ULGNOXEE´�L�O|UGDJV�GHQ�27 augusti kl 13, 
och bjöd på fika. Ingen jätteuppslutning, men de som var där tyckte det var trevligt. 
 

https://1drv.ms/x/s!AkZ6dHkG5XCSjznmq5_HjT3oHKE5
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Ny webbplattform för sfrk.nu måste utvecklas under 2022, då Idrottonline stänger ner denna 
funktionalitet 20221231. 
Teresa Palmquist har tagit in en offert från en webbyrå (Smode). Prisbilden ligger inom budget. 
Styrelsen beslutade att Teresa kan, efter att ha kontrollerat referenser, teckna avtal om ny 
webbplattform enligt offerten 
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Inget att rapportera. 
 
§ 10 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
När höstens medlemsavgifter skickas ut ska vi informera om detta i alla kanaler. 
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
- Måndag 26 september 
- Måndag 17 oktober 
- Tisdag 22 november 
- Måndag 16 januari 
- Måndag 6 februari 
 
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Karin Wennerholm 
 
 
 
 
  Justeras: 

  Ordförande 

 

 

  Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Berit Berggren 

 


