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

2021-10-06 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

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

Ej närvarande: 
Annette Alkebo (ledamot)  
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén)  
 

 
§ 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 publicerat på sfrk.nu.  
 
§ 5  RIDSKOLAN INFORMERAR 
Björn Waimon, ridskolechef, informerade om att: 

- En högspänningsledning ska läggas efter vägen uppför backen från CircleK och vidare bort 
förbi ridskolan och hagarna. Under 10 veckors tid kommer det inte att gå att köra bil uppför 
backen till stallet, detta med start från vecka 42. Därefter stängs vägen från Sörentorp av för 
biltrafik under 10 veckor. 

 
§ 6  EKONOMI 
Faktura avseende överlåtelsen av fastigheterna har skickats till Solna Stad. 
 
Ridskolan har fakturerats enligt det gamla avtalet. 
 
Ekonomin ser väldigt bra ut. 
 
Medlemsavgifterna har börjat betalas in. 
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§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Cafeteriagruppen rullar på och försäljningen går ganska bra. Många betalar numera med swish. 
 
Höstlovet 
USEK planerar att genomföra flera aktiviteter under lovet; bland annat Hurry Scurry, filmkväll, 
rykttävling och eventuellt också en spökrunda. Vidare planerar USEK för att ha någon på plats på 
lovets alla dagar. Detta så att det, framför allt för de nya eleverna, ska kännas tryggt och 
välkomnande att komma till stallet under lovet. Alla anmälningar kommer att ske digitalt. 
 
Luciatåg och Julgransplundrings-show 
USEK planerar att genomföra både luciatåg den 5 december och show runt trettondagen. USEK har 
bjudit in sektionens medlemmar till att delta i planering och genomförandet av showen, tyvärr har 
intresset 
varit svalt. 
 
Ungdomsledarkurs 
Två medlemmar i styrelsen önskar att få gå förbundets ungdomsledarkurs som genomförs under tre 
helger (nov-feb). Styrelsen tycker att det är jätteroligt och beslutade att klubben står för kostnaden. 
 
Överjärva 
Cafeteriagruppen har ordnat fikaförsäljning på Överjärva. Det var dessvärre inte speciellt lyckat och 
försäljningen gick inte speciellt bra. 
 
Utbildning: 
Grönt-Kort-kurs – det är stort intresse för att gå utbildningen. Annette utreder möjligheten att köpa in 
utbildningen via Stockholms Läns Ridsportförbund. 
 
Fastighetskommittén: 
I morgon, den 7 oktober, ska Berit Berggren ha möte med den nya förvaltaren, projektledaren för 
ombyggnaden, Kennet Siverling, Björn Waimon m.fl. 
 
Tävlingskommittén: 
Lokaltävling i hoppning den 10 oktober och i dressyr den 24 oktober och det är klart med funktionärer 
till båda tillfällena.  
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Det är svårt att hålla reda på vilka som rider eftersom det hela tiden är nya som börjar rida och andra 
som slutar. Styrelsen ska nu utreda möjligheten att köpa in vissa tjänster som t.ex. uppdatering av 
medlemsregister. 
 
Information & PR: 
Rosita Averyd jobbar med att hitta en leverantör till klubbens nya hemsida. Hon har redan tagit fram 
ett förslag på hur hemsidan kan tänkas se ut framöver. 
 
Det är viktigt att vi går ut med information om t.ex. tävlingar och andra aktiviteter i god tid innan och 
Rosita hjälper gärna till och publicerar både på hemsidan och på facebook. 
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Ett digitalt informationsmöte för föräldrar kommer att planeras in. En ny visning av stallet finns också 
på planeringslistan. 
 
Information om avstängningen av vägen kommer att publiceras i morgon. 
 
Hästgalleriet på hemsidan kommer att uppdateras inom kort, foton har redan tagits. 
 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2021 
Inget att rapportera 
 
§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
På styrelsemötet den 17 november kommer vi att gå igenom verksamhetsplanen. 
 
På styrelsemötet den 8 december kommer vi att gå igenom budgeten. 
 
§ 10 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Ingen genomgång av listan gjordes på mötet. 
 
§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR 
Linnea och Dino deltog som statister i en reklamfilm och klubben fick 5.000 kronor i ersättning.  
Styrelsen beslutade att ersättningen ska gå till USEK. 
 
Byte av leverantör till websidan måste göras senast 31 dec 2022. 
 
Stockholms Läns Ridsportförbund kommer att besöka oss 29 oktober kl 10.00. Dom vill att någon från 
klubbens styrelse och ansvarig för ridskolan närvarar. Teresa kommer att vara med från styrelsen. Ett 
protokoll ska fyllas i inför besöket och det kommer sedan att gås igenom vid besöket. Vid besöket ska 
bland annat hästhålling och hästar visas och rundgång på anläggningen ska genomföras. 

  
§ 12 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Avstängningen av vägen i samband med nedgrävning av högspänningsledning. 
 
§ 13 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
27 oktober 
17 november 
8 december 
 
§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Sofia Lundberg 

 


