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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

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

Närvarande:
Teresa Palmquist (ordförande)
Lotta Krossen (ledamot)
Margareta Häggström (sekreterare)
Linnea Taxen (ungdomsledarnot, USEK)
Agnes Lindström (ungdomsledarnot, USEK)
Nina Cromnier (vice ordförande), ordförande
paragraf 8, 9, 10, 13
Annette Alkebo (ledamot)
Anders Eriksson (kassör)
Berit Berggren (ledamot)
Jessica Öhman (ledamot Fastlqhetskommitten)
via mobilen.
Susanne Darbring (ledamot
Fastlqhetskomrnltten)

2020-09-29 18.00- 20.00
PLATS: Cafeterian,
Gröna Ridhuset

Ej närvarande:
Margareta Häggström (sekreterare)
Eva Hofsjö (ledamot)
Åsa Elfverson (suppleant, vice sekreterare)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.

§ 2 VAL AVJUSTERINGSPERSON
Susanne Dar.ll!>ring valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 FASTSTÄLLANDEAV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkändes.

§ 4 FÖREG/!,.ENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll är justerat och publicerat på sfrk.nu.

§ 5 RIDSKOLAN INFORMERAR
Björn Waimon, ridskolechef, informerade om att:
Ridskolan har en ny häst Zara från Irland. Zara beräknas kunna gå med på lektioner inom någon
vecka. Ridskolan söker efter två ponnys vilket är betydligt svårare att hitta än stor häst.

Verksamhet i gula ridhuset kommer att bli ohållbart om inte takarbete startar under hösten.
Ridskolan undrar om det går att ordna ett temporärt takskydd eller åtgärda de största hålen för att
undvika att de regnar in på ryttare och ridlärare. Se vidare under §7 Fastlqhetskornrnlten.
Elter hyllras upptäcktes en deffekt på en elanslutning i klubbens kafeteria. Fastiqhetkornmiten
beställer elektriker.
Fönster i gamla kansliet och på bottenvåningen är i dåligt skick och bör renoveras eller bytas.
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§ 6 EKONOMI
Anders Eriksson informerade om klubbens ekonomi.
Finansieringen för ombyggnaden av gula ridhuset och underhållet av kafeterian bekostas av klubben.
Kostnaden för ridhuset blir så omfattande att klubben behöver stöd för att bekosta detta. Styrelsen
ger ordförande och fastlqhetskornmtten fortsatt uppdrag att förhandla med Solna stad om bidrag eller
säkerhet för lån. Föreningen har dock ingen egen bankkontakt för närvarande vilket kan försvåra
handläggningen. Anders tar kontakt med banken gällande förutsättningar och kriterier för säkerhet.
Ordförand informerar att en ombyggnad av boxar i gamla ridhuset kommer finansieras via
hyreshöjning till ridskolan.

Medlemsutskicket är nu klart och avprickning sker via IdrottOnline. Äsa Edqvist har lagt ner många
timmar på att administtrera medlemslistan på Idrott on line. Styrelsen skickar ett stort tack till Äsa.

§7 RAPPORT KOMMITTEER & GRUPPER
USEK:
Det har varit få deltagare i hästkunskapskursen på grund av att stallet varit stängt under corona.
Spökrunda planeras under hösten men givetvis på ett säkert sätt enligt rekommendationer.
Utbildning:
Gröntkortkurs blir i slutet på oktober eller i november. Teorin sker digitalt medan den praktiska delen
hålls i ridhuset.

Fastiohetskomrnitten:
FK har tillsammans med ordförande haft möte med Solna stad angående finansiering för
ombyggnaden av gula ridhuset samt framtida finansiering och ägande av ridhusbyggnaderna.
SFRK framförde att vi vid ett flertal tillfällen har förklarar att klubben måste få hjälp med underhållet
av våra byggnader och att ideella föreningar inte brukar ta så stort ansvar. Solna stad lovade att
återkomma med ett svar vid nästa möte den 22 oktober kl. 14.00.
Diskussion om eventuellt övertagande av fastigheterna fördes men lades på framtiden. Det tar
betydligt längre tid att behandla inom kommunens organisation.
Berit kontrollerar med byggledare om inkomna offerter för lagning av taket på gula ridhuset kan gälla
under en längre tid och om entreprenörerna i så fall kan senarelägga omläggning till våren.
Styrelsen beslutade att akuta åtgärder (enligt tidigare diskuterad plan) som byte av
varmvattenberedaren och ventilationen ska göras omgående efter offertförfrågan.
Även mindre akuta reparationer av fönster och lättare felanmälningar kan skötas direkt av FK bara de
följer liggande hyresavtal och ligger inom ramen för FK förfogan.
Ombyggnad av boxar finansieras via hyreshöjning. Ridskolan tillsammans med FK tar reda på pris och
tidplan.

Tävlinqskomrnitten:
Ansökan om lokal hopptävling ska göras under hösten. Den 18 oktober ordnas det klubbtävling i
hoppning.

Medlemsregister & LOK-stöd:
Fakturor på väg ut för medlemsavgifter 2021.
Tävlingsansvarig ska så fort som möjligt skicka deltagarlista till ansvarig för medlemsregistrering för
att säkerhetställa att deltagarna betalat medlemsavgift. Gäller även för program och kurser.
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§8 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA
Pågående hyresavtal med ridskolan, klarmarkeras.
PR-ansvarig till klubben meddela valberedningen, läggs till.
Ändra teckningsrätt utgår, klarmarkera.

§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2020
Verksamhetplanen ligger ute på hemsidan sedan i juni.

§ 10 STYRELSENS ARBETE MED ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Vilka aktiviteter ska styrelsen fokusera på under året?
Trygg och säker i stallet bör vara en återkommande aktivitet.
Förslag på nya aktiviteter till nästa möte t ex:
Spökrunda, lucia och julgransplundring.
Luciatåg kan bli aktuellt i stället för vanliga lucia evenemanget.

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR
Rapport från mötet med Solna Stad:
Staden vill utveckla Överjärva gårds verksamhet med bland annat ponnyridning, luciatåg eller
käpphäst-träning. Solna stad har ställt frågan till SFRK och Hufvudsta Ridklubb om de är intresserade
av att hålla i någon aktivitet? Möte planeras mellan Solna Stad och USEK senare under oktober.

Medlemsförslag om att skaffa cykelställ. Styrelsen beslutar att återkoppla till anmälaren att hen får
inhandla ett enkelt cykelställ och klubben åtar sig att betala.

Introduktionsträff med föräldrar blev inställd på grund av för få anmälningar.
Styrelsen diskuterade om det är möjligt att införa en obligatorisk introduktionskurs för föräldrar till
barn under 13 år som återkommer 1 ggr/termin.

Rapport från ordförandemöte Stockholms Ridsportförbund:
Riksidrottsförbundet har sökt ytterligare kompensationsstöd på 500 miljoner från regering för
perioden 1 juli - 30 september. SFRK kan därmed göra en ny ansökan.

Förbundsstämman 2021 blir den 8 maj och den 1 december 2020 är sista dag att inkomma med
motioner.

Ridsport 2025 är Svenska Ridsportförbundets strategi som ska ange riktningen och målet för
förbundets verksamhet fram till 2025. Det finns checklistor och digital hjälp att erhålla för att lägga
upp sitt eget arbete. Styrelsen får återkomma om vi kan tänka oss ett strategiarbete enligt Ridsport
2025.
Svenska Ridsportsförbundet har utarbetat en ny dopingstrategi. Styrelsen anser att klubben upprättat
en dopingpolicy (finns på sfrk.se) som stöd för klubbens arbete.
Tre nya EU-förordningar ska börja tillämpas i Sverige 2019 respektive 2021. Det berör regler kring
djurhälsa, skyddsåtgärder mot växtskadegörare mm. De kan påverka hästhållningen i Sverige och bör
därför bli en bevakningspunkt.
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§ 12 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN
Måndag 19 oktober
Tisdag 17 november
Måndag 7 december

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE
Nina Cromnier förklarade mötet avslutat.
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Berit Berggren

Justeras:

Justeringsperson

Teresa Palmquist


