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

2022-09-26 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Karin Wennerholm (kassör) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Sofia Lundberg (vice sekreterare) 
Annette Alkebo (ledamot) 
Lotta Krossén (ledamot) (Teams) 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Berit Berggren (suppleant Fastighetskommittén) 
Johanna Blückert (suppleant) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
 

Ej närvarande: 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
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 kommer inom kort att publiceras på sfrk.nu.  
 
§ 5  RIDSKOLAN INFORMERAR 
Björn Waimon, ridskolechef, informerade om att: 

- Vattenkopparna i dom nya boxarna är inkopplade och ridskolan har fått tillstånd att använda 
boxarna. 

- Det blir färre deltagare på klubbtävlingarna på grund av att det är ont om plats för 
framridning. 

- Björn informerades om att all information som finns på vår gamla webbsida kommer att 
flyttas över till den nya webbsidan. Ridskolan bör gå igenom sina sidor och se till att dom 
uppdateras. 

- Björn önskar att styrelsen tillsammans med tävlingskommittén går igenom garderoberna på 
kattvinden i gamla ridhuset och slänger det som inte behöver sparas. Förslag på datum för 
detta sattes till den 16 oktober kl 10.00-12.00. 

- Jobb pågår för att koppla ihop klubbens medlemsregister med ridskolans system Xenophon. 
- Björn och Jessica ska gå igenom vad som återstår att åtgärda i personalutrymmena efter 

ombyggnaden. 
- Hittills har det fungerat bra att ha lektioner utomhus, detta med undantag för när det 

spöregnat. 
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§ 6  EKONOMI 
LOK-stöd på 40.000 har beviljats från Riksidrottsförbundet. 
 
Karin har fått den första fakturan från företaget som utvecklar klubbens nya webbsida. 
 
På styrelsemötet 2022-06-20 beslutades 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". I och med det nya beslutet på styrelsemötet 2022-08-29, 
att "Ridskolan kommer att fakturera klubben för nedlagt arbete" i samband med 
medlemsfaktureringen, så utgår det tidigare beslutet om bidrag till boxar. Detta för att tydligare 
separera olika aktiviteter och kostnader. 
 
Det har betalats in anmälningsavgifter för deltagande i höstens lokala tävlingar som tyvärr blev 
inställda. Karin ska höra sig för om hur återbetalning ska göras. 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
På det extra Årsmötet den 4 september gjordes några förändringar i USEKs styrelse. Dessutom valdes 
10 personer in i hjälpstyrelsen. 
 
Höstlovet 
I år kan det bli rekord vad gäller antalet aktiviteter under höstlovet.  
 
Planering av aktiviteter på Överjärva Gård har påbörjats. 
 
Cafeterian går bra och några små prishöjningar har gjorts! Några mötet har genomförts och alla är 
nöjda och glada! 
 
USEK vill gärna ha tillbaka sin anslagstavla för att ha någonstans att sätta upp information. Jessica 
kommer att ta tag i detta så fort hon hinner. 
 
Utbildning: 
Ungdomsledarutbildning. Saga och Tilda från USEK kommer att gå Ungdomsledarkurs 1-3c. 
 
WE, Working Equitation. Två tillfällen ska planeras in under höstterminen. Det blir söndagarna den 10 
november samt den 11 december. 
 
Grönt kort-kurs kommer eventuellt att planeras in till våren. 
 
Fastighetskommittén: 
Ombyggnad av klubbens lokaler. 
Akustiken i klubblokalerna behöver förbättras. Till nästa styrelsemöte ska Fastighetskommittén ta 
fram förslag på åtgärder samt budget för dessa. 
 
Susanne kontaktar kommunen och frågar om dom har några cykelställ att avvara. 
 
Ombyggnaden av gamla ridhuset är försenad och beräknas vara klar i mitten av oktober.  
 
Tävlingskommittén: 
På grund av att ombyggnaden av det gamla ridhuset har dragit ut på tiden var vi tvungna att ställa in 
dom lokala tävlingarna i både dressyr (2/10) och hoppning (9/10). 
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Medlemsregister & LOK-stöd: 
Lotta väntar på svar från ridskolan och/eller Xenophon om hur hanteringen av medlemsregister och 
fakturering av medlemsavgifter ska gå till. 
 
Information & PR: 
Inget att rapportera 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
 
Att-göra-listan gicks igenom. 
 
Annette kommer att ta fram en mall för hur vi ska skriva på vår nya webbsida. 
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Inget att rapportera. 
 
§ 10 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Inget att rapportera. 
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
- Måndag 17 oktober 
- Tisdag 22 november 
- Måndag 16 januari 
- Måndag 6 februari 
 
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
 
  Justeras: 

  Ordförande 

 
 

  Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 
 

Sofia Lundberg 

 


