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

2022-10-17 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Nina Cromnier (vice 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) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
 

Ej närvarande: 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
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: 

- Två nya hästar har köpts in av ridskolan och dom står nu i karantän. Både Märta 9 år och 
&DQ¶HOOH����nU�lU�IUnQ�%HOJLHQ� 

- Container kommer att beställas till på söndag 23 oktober då kattvinden, gamla kansliet, 
ovanpå stallet ska städas. 

- Ombyggnaden av gamla ridhuset är i slutskedet. Innan ridhuset kan börja användas måste 
manegen rensas på spik o annat skräp vilket kommer att göras med hjälp av magneter och 
sedan ska den harvas ordentligt. Förhoppningen är att ridhuset snart ska kunna användas 
igen. 

- Infarten behöver asfalteras. Susanne har kontakt med kommunen i ärendet. 
- 3HUVRQDOHQ�lU�MlWWHQ|MGD�PHG�´Jessikas renovering´. 
- Läget är bra på hästfronten, få sjuklingar för tillfället. Amina och Krokus ska snart sättas 

igång. 
 

§ 6  EKONOMI 
Karin har räknat fram den nya hyran som klubben ska fakturera ridskolan, höjning med 6% i enlighet 
med vårt avtal. 

about:blank
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§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Höstlovet, planeringen av aktiviteter fortsätter och det är många som deltar i det arbetet. 
 
Luciafirande, planeringen har startats. 
 
Det jobbas för att få in dom sista registerutdragen från ungdomsledarna. 
 
På höstlovet kommer en käpphästhoppning att genomföras på Överjärva Gård. USEK har lånat 
käpphästhinder från Stockholms Läns Ridsportförbund men vill gärna köpa in egna hinder. Styrelsen 
beslutade att USEK får köpa in käpphästhinder för max 10.000 kronor. 
 
Utbildning: 
Saga och Tilda från USEK är nu anmälda till Ungdomsledarkurs 1-3c i november. Klubben står för 
kostnaden. 
 
WE, Working Equitation. Två tillfällen är bokade i höst, söndagarna den 13 november samt den 11 
december. Det kommer att finnas plasts för 10 deltagare och även externa ekipage är välkomna att 
delta. Styrelsen beslutade att kursen ska genomföras och att klubben tar eventuell kostnad om för få 
anmäler sig. Klubben kommer inte att anordna några fler WE-kurser om intresset är lågt. 
 
Grönt kort-kurs kommer eventuellt att planeras in till våren, detta under förutsättning att vi hittar 
någon som kan leda kursen. 
 
Uppföljning av utbildningen i HLR- och Första Hjälpen ska planeras in under våren 2023. Annette tar 
fram förslag på datum. 
 
Fastighetskommittén: 
Ombyggnad av klubbens lokaler. Akustiken i klubblokalerna behöver förbättras eftersom ljudnivån är 
för hög. Susanne har kontaktat företaget AllAkustik för att få hjälp med att se över vilka åtgärder som 
kan göras 
 
Ombyggnad av gamla ridhuset 
Arbetet har dragit ut på tiden. Det är mycket som har gjorts förutom att lägga om taket. Bland annat 
har balkar bytts ut vid läktartaket, lysrörsarmaturerna har bytts ut och gamla elkablar har 
demonterats.  
 
Underlaget i gamla ridhuset och på utebanan har tagit mycket stryk under ombyggnaden. Susanne 
kontaktar kommunen och hör om dom kan lägga ny botten i gamla ridhuset och på utebanan under 
sommaren 2023. 
 
Kommunen har inte några cykelställ att avvara. Styrelsen beslutade att klubben ska köpa in 
cykelställ. 
 
Tävlingskommittén: 
På grund av ombyggnaden har det inte anordnats några tävlingar under höstterminen men den 30 
oktober blir det klubbtävling i hoppning. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
All LOK-stödsrapportering är nu klar. 
Medlemsfakturor ska snart skickas ut via ridskolans system Xenophon. Fakturorna ska mailas ut och 
avgiften gäller för höstterminen 2022. Därefter kommer avgiften att faktureras för helår i mars varje 
år. 
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När vår nya webbplats är klar då kommer alla medlemmar att kunna registrera sina uppgifter själva 
XQGHU�´0LQ�5LGVNROD´��'HW�VHU�YL�IUDP�HPRW� 
 
Ridskolan kommer att ta över hantering av medlemsregister och LOK-stöd. Styrelsen beslutade att gå 
vidare med ridskolans förslag vad gäller ersättning m.m. 
 
Information & PR: 
Inget att rapportera 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
Ny webbplats, arbetet har påbörjats och ska vara klart senast sista december. 
Det är dags att skicka ut medlemsenkäten och Susanna ska ta reda på hur det går till. 
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Inget att rapportera. 
 
§ 10 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Anmälan till WE ska publiceras på klubbens samtliga kanaler. 
Information om fakturering av medlemsavgift ska publiceras. 
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
- 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 

 
 

Annette Alkebo 

 


