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

2021-10-27 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Anders Eriksson (kassör) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Lotta Krossén (ledamot) 
Annette Alkebo (ledamot) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén)  
Berit Berggren (suppleant 
Fastighetskommittén) 
Sofia Lundberg (suppleant, vice sekreterare) 
Eva Hofsjö (ledamot) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
 

Ej närvarande: 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Jessica Öhman 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: 

- Under hösten har flera tävlingar anordnats och allt har fungerat jättebra. Vid ett tillfälle 
påpekade domaren att underlaget i det gamla ridhuset är halt och behöver bytas ut. 
Anledningen till det är förstås det läckande taket. 

- Det blir kanske inte någon avstängning av vägen i samband med nedgrävning av 
högspänningsledningen. 

 
§ 6  EKONOMI 
Klubben behöver hjälp med vissa administrativa sysslor. Marie som som sköter ekonomin åt ridskolan 
kan förhoppningsvis ta över fakturering av medlemsavgifterna. I sådant fall kommer klubbens 
fakturor att skickas ut i samband med att ridskolan fakturerar ridavgifterna. Klubben har också behov 
av hjälp med att uppdatera medlemsregistret i IdrottOnline. 
 
Personer som har slutat rida på ridskolan och inte längre är medlemmar i klubben ska tas bort ur vårt 
redovisningssystem Fort Knox. Åsa Edquist och Lotta Krossén har förberett underlag för 
registreringarna. 
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Anders Eriksson ska öppna ett bankkonto hos SBAB så att vi kan få ränta på klubbens sparkapital.  
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
 
Cafeteriagruppen fungerar mycket bra. 
 
Styrelsen godkänner att USEK köper in nya köksredskap.  
 
På höstlovet anordnas det massor med aktiviteter, skyltar sattes upp i förra veckan. Alla aktiviteterna 
är inte fullbokade i nuläget men vissa aktiviteter är väldigt populära.  
 
 
Utbildning: 
Annette Alkebo kommer att anmäla två från USEKs styrelse till förbundets ungdomsledarkurs. 
 
Grönt-Kort-kurs kommer att genomföras med start 13 november. Styrelsen har beslutat att själva 
kursen ska vara gratis för medlemmar i SFRK förutom kostnaden på 150 kronor för förkunskapstestet 
som görs via webblänk hos Sisu. Icke medlemmar betalar 900 kronor + 150 kronor för webblänken. 
Det finns plats för ca 20 personer och först till kvarn gäller men medlemmar i SFRK har förtur. 
Anmälan ska vara bindande och en avgift på 500 kronor ska tas ut vid sen avbokning. 
 
Fastighetskommittén: 
Den 16 november ska Björn Waimon, Berit Berggren, Jessica Öhman och Susanne Darbring ha möte 
med kommunen. Målet med mötet är att ridskolan, klubben och kommunen ska komma överens om 
ansvarsfördelningen. 
 
Tävlingskommittén: 
Inget att rapportera. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
I nuläget är allt lugnt vad gäller rapportering av LOK-stöd. 
Det är fortfarande problem med att hålla medlemsregistret uppdaterat vilket bland annat beror på att 
vi inte alltid får informationom om när personer börjar/slutar rida på ridskolan. 
 
Information & PR: 
Rosita jobbar vidare med att hitta en leverantör till att skapa klubbens nya hemsida. Några offerter är 
på väg in och styrelsen ska få en genomgång av dessa på nästa möte. 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2021 
Det skulle vara roligt om vi kan genomföra någon typ av aktivitet i samband med årsmötet. Styrelsen 
tar tacksamt emot förslag på aktiviteter från våra medlemmar. 
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§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
På styrelsemötet den 8 december kommer vi att gå igenom verksamhetsplanen. Det är viktigt att alla 
ansvariga uppdaterar sina delar före mötet.  
 
På styrelsemötet den 8 december kommer vi även att gå igenom budgeten. 
 
§ 10 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Ingen genomgång av listan gjordes på mötet. 
 
§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR 
Allt är förberett inför besöket från Stockholms Läns Ridsportförbund den 29 oktober kl 10.00. Björn 
Waimon, Teresa Palmquist och Susanne Darbring kommer att vara närvarande under besöket. 

 
§ 12 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Anmälan till Grönt-kort-kursen ska publiceras. 
Be våra medlemmar om tips på aktivitet som kan genomföras i samband med årsmötet. 
Informera medlemmarna om kommunens övertagande av fastigheterna. 
 
§ 13 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
17 november 
8 december 
 
§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Jessica Öhman 

 


