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

2021-12-08 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Anders Eriksson (kassör) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
Lotta Krossén (ledamot) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén)  
Susanne Darbring (ledamot 
Fastighetskommittén) 
Berit Berggren (suppleant 
Fastighetskommittén) 
Sofia Lundberg (suppleant, vice sekreterare) 
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
Anki Bystedt (revisor) 
Eva Berger (revisor) 
Maria Zettergren (revisorssuppleant) 
 
 

Ej närvarande: 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Eva Hofsjö (ledamot) 
Annette Alkebo (ledamot) 
 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Berit Berggren 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: 

- Botten har frusit i gamla ridhuset och den trasiga elpannan har felanmälts. 
- Några ponnys är halta och under behandling. 
- Vissa hästar dricker för lite när det är kallt ute och då ökar risken för kolik/förstoppning. 
- Ridskolan söker just nu personal på vikariat. 
- Diskmaskinen behöver skruvas fast så att den inte vickar. 
- Vattenkopparna i dom gamla uteboxarna fryser lätt och borde bytas ut till samma sort som i 

dom nya uteboxarna. 
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§ 6  EKONOMI 
Genomgång med revisorerna om vad som ska göras inför årsmötet. Det är diverse olika dokument 
som ska granskas, t.ex: 

- Verifikat på ekonomiska transaktioner 
- Protokoll 
- Dokument gällande överlåtelse av fastigheterna till Solna Stad 
- Underlag från förhandlingarna med Solna Stad 
- Avtal med Solna Stad 

 
Solna Stad har nu betalt fakturan avseende överlåtelsen av fastigheterna. 
  
Det är svårt att få in medlemsavgifterna och vi saknar i nuläget inbetalning från ca 50 personer. 
Pappersfakturor kommer att skickas ut till dom som inte har betalt. Alla medlemmar omfattas av en 
olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap och en stor del av medlemsavgiften går till att betala 
premien för försäkringen. Om man inte betalar medlemsavgiften då är man oförsäkrad och har inte 
rätt att rida på ridskolan. 
 
Anders Eriksson kommer att göra en schablonbudget som sedan kompletteras av kommittéerna. 
Övrigt som ska med i budgeten är t.ex. kostnad för ny hemsida och kostnad för inhyrd resurs som ska 
hjälpa klubben med bland annat uppdatering av medlemsregistret. 
 
Vi har fått 2.083 kronor i Gräsrotspeng från Svenska Spel. Styrelsen beslutade att USEK får använda 
pengarna till valfri aktivitet. 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Årets luciatåg kommer att gå av stapeln den 12 december kl 15.00 i gula ridhuset. Alla vuxna ska 
kunna visa upp både legitimation och vaccinationsbevis. 
 
Det blir inte någon Kick-Off-Show den 6 januari pga Covidläget. Vi håller tummarna för att det går att 
ordna en show i slutet av vårterminen i stället. 
 
Cafeteriagruppen fungerar bra. 
 
I februari/mars kommer Betty Hellberg och Enya Harmark att gå ULK-utbildningen, en 
ungdomsledarkurs som arrangeras av Stockholms Läns Ridsportförbund.  
 
Utbildning: 
Grönt-Kort-kursen fortsätter och allt funger bra. Marie Leckström kommer att skicka faktura till 
klubben innan årsskiftet. Om intresse finns kommer en ny Grönt-Kort-kurs att planeras in under 
våren 2022, även den med Marie som kursledare och kostnadsfri för medlemmar i SFRK.  
 
HLR-utbildning (Hjärt-lungräddning) och krishanterings-workshop under januari/februari 2022.  
Styrelsen ger Annete Alkebo i uppdrag att anlita SISU Idrottsutbildarna för upplägg och 
genomförande av dessa utbildningar som riktar sig till samtligs styrelsemedlemmar i SFRK, inklusive 
USEK, samt stallpersonalen.  
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WE-utbildning (Working Equitation), Annette Alkebo har dialog med Anna Nordin om möjliga datum 
för kurs under våren 2022. 
 
Fastighetskommittén: 
Jessica har påbörjat ett arbete med att ta fram på förslag på möjliga ombyggnader av klubbis, 
omklädningsrum m.m. 
 
Möte med Solna Stad den 25 november gällande ombyggnad av det gamla ridhusets tak. Kenneth 
Siverling, Tobias Lövgren, Björn Waimon och Berit Berggren deltog på mötet. Tidplanen för bygget är 
preliminär men ganska realistisk. Konsulter läser nu in sig och genomför en del besök på ridskolan 
och i mitten av december kommer Fastighetskommittén att få info om vad dom har kommit fram till. 
Januari – mars, handlingar tas fram och FU (förfrågningsunderlag) går ut senast i mars. 
April – maj, entreprenör utses och planen är att starta ombyggnaden i maj. 
Maj – september, ombyggnationen genomförs. 
September – oktober, avslut av ombyggnad samt slutrapport. 
 
Vi hoppas att tävlingen den 8 maj kan genomföras som planerat men risk finns för att den måste 
ställas in om ombyggnationen har påbörjats. 
 
Renoveringen av taket kommer inte att vara klart till höstterminens start varför vi behöver få tillstånd 
att rida på ängen, delar av stigarna kring koloniområdet samt i skogen. Kenneth Siverling ska konakta 
Fastighetsverket och slottsfogden i ärendet.  
 
Tävlingskommittén: 
Jessica har tagit fram en lista över hindermaterial som behöver köpas in.  
 
Styrelsen ska ta fram förslag på vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att se till att alla 
föräldrar blir medvetna om vilka regler som gäller vid tävlingar. 
  
Annika Dyrén och Helena Swahn har under tre års tid lagt ner mycket tid på att arrangera mycket 
uppskattade dressyrtävlingar för klubbens juniorer. Nu avslutar dom sitt uppdrag och nya arrangörer 
behövs. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att ta över stafettpinnen efter Annika och 
Helena. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Inget att rapportera 
 
Information & PR: 
Fortsatt arbete med att hitta ny leverantör av hemsida. 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2021 
Inget att rapportera 
 
§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
Uppdatering pågår och verksamhetsplanen ska vara klar i god tid före Årsmötet. 
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§ 10 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Ingen genomgång av listan gjordes på mötet. 
 
§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Planering inför Årsmötet 20 februari kl 15.00. 

- Mötet kommer att genomföras digitalt men styrelsen kommer att vara på plats i stallet. 
- Alla som har bra foton på hästar/ryttare får gäna skicka dom till Teresa för publicering i 

Verksamhetsberättelsen. 
- Alla kommittéerna ska, senast 20 januari, skicka in underlag till Verksamhetsberättelsen till 

Teresa. 
 
Det har varit svårt att få igen-ridnings-tider under höstterminen.   
 
§ 12 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Information om nedanstående punkter ska publiceras på Facebook och/eller på sfrk.nu. 

- Överlåtelsen av fastigheterna till Solna Stad 
- Uppmaning till våra medlemmar att snarast betala medlemsvgiften. 
- Webutvecklare sökes för hjälp med klubbens nya hemsida 

 
§ 13 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
26 Januari 
9 Februari (reserv) 
 
§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 

  Justeras: 

  Ordförande 

 

 

  Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Berit Berggren 

 


