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

2021-04-20 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Anders Eriksson (kassör) från 19.00 
Lotta Krossén (ledamot) 
Annette Alkebo (ledamot) till 18.20 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
till 19.00 
Berit Berggren (suppleant 
Fastighetskommittén) 
Susanne Darbring (ledamot 
Fastighetskommittén) 
Sofia Lundberg (suppleant, vice sekreterare) 

Ej närvarande: 
Eva Hofsjö (ledamot) 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Rosita Averyd 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 att det har kommit två nya hästar och en ponny till 
ridskolan.  
 
§ 6  EKONOMI 
Det har skapats olika konton för tävlingar hoppning, dressyr och övriga kurser vilket har underlättat 
det administrativa arbetet.  
 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
USEK förbereder en eventuell digital utbildning till sommaren. Kafeterian planerar att öppna till 
hösten. 
Stallbästisar blev Krokus och Gatsby av hästarna med lika många poäng. Av ponnyerna blev Moseley 
framröstad. 
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Utbildning: 
Det planeras att hålla en utbildning i WE (Working Equitation) i höst. 
Dialog med Cecilia Löfgren författare till ”Den inre ryttaren: personlig utveckling för ryttare” pågår 
om en digital föreläsning.   
 
Fastighetskommittén: 
Dialog pågår med Solna stad gällande klubbens fastigheter. Gällande gula ridhuset har en tillfällig 
lagning i sargen gjorts.  
 
Det planerade extra möte i syfte att informera medlemmarna och låta dem ge styrelsen ett 
inriktningsbeslut gällande fastighetsförändringen planeras till den 9/5 med sista anmälningsdag den 
5/5. För att vara röstberättigad på mötet behövs att man har betalat medlemsavgift, varit medlem i 
minst 2 månader och är över 15 år. 
 
Tävlingskommittén: 
Programridningsträningar och banhoppningsträningar genomförs enligt ridskolans vårschema som 
finns på sfrk.nu. Planer på att genomföra pay and jump på Solna den 6 juni pågår.  
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Nya medlemmar tillkommer hela tiden. Förslag på ny information till nya medlemmar är framtagen 
och kommer läggas i receptionen.  Det vore bra om alla nya medlemmar anmäler sig via hemsidan i 
ett anmälningsformulär, det finns system för det och då blir medlemmar upplagda i IdrottOnline 
direkt. Lotta Krossén ser över möjligheten att införa detta i klubben. 
 
§ 8 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Listan kommer ses över och uppdateras till nästa möte. 
 
§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 
Till nästa styrelsemöte ska verksamhetsplanen för 2021 vara klar och fastställas av styrelsen. 
Verksamhetsplan och budget för 2022 kommer tas fram till årsskiftet enligt de nya stadgarna.  
 
§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 
Ingen övrig fråga. 
 
§ 11 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Informationspolicy framtagen och skickas ut innan nästa styrelsemöte till styrelsen, då kommer 
vidare dialog ske. 
 
§ 12 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
19 maj 
14 juni  
 
 
§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
Sofia Lundberg 
 
 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Rosita Averyd  

 


