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

2021-09-08 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) 
Annette Alkebo (ledamot)  
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Susanne Darbring (ledamot 
Fastighetskommittén) 
Berit Berggren (suppleant 
Fastighetskommittén) 
Sofia Lundberg (suppleant, vice sekreterare) 
Eva Hofsjö (ledamot) 
Linnea Taxén (ungdomsledamot, USEK) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
 

Ej närvarande: 
 
 

 
§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Lotta Krossén 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, närvarade inte på mötet idag men meddelade att: 

- Det i stort sett är fullt i alla ridgrupperna. Det är ett antal nya barn som börjar rida på 
ridskolan den här terminen. 

 
§ 6  EKONOMI 
Fakturering till ridskolan gällande hyra av fastigheterna kommer att göras enligt befintligt avtal. 
 
Medlemsavgifter 
Fakturor kommer att skickas ut inom kort till medlemmarnas mailadresser. Information om 
medlemsavgifterna kommer att publiceras på sfrk.nu samt på facebook + på anslagstavlor i stallet. 
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Vid anordning av tävlingar, utbildningar och USEK-aktiviteter måste arrangören informera Lotta 
Krossén om vilka som deltar i arrangemanget. Detta för att hon ska kunna kontrollera om deltagarna 
är medlemmar i klubben.  
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Cafeteriagruppen har startats upp igen efter 1,5 års covid-uppehåll. Det är totalt 28 barn och 
ungdomar som ingår i cafeteriagruppen och Agnes Lindström är huvudansvarig. 
Planering för julgransplundring har påbörjats. 
Höstlovsaktiviteter kommer att planeras in. 
Överjärva Gård - Cafeteriagruppen ska sälja fika där under hösten och andra aktiviteter är på 
planeringsstadiet. 
Luciafirande kommer att genomföras på Överjärva Gård eller på Solna. 
 
Utbildning: 
Introduktionsträffen i stallet för föräldrar till nya ryttare och deras föräldrar gick jättebra. 
Annette Alkebo informerade om klubben, medlemsavgifter m.m. Björn Waimon berättade om 
ridskolan, hur det går till i stallet, hästhållning och en massa annat intressant. 
 
Grönt-Kort-kurs kommer att planeras in under hösten. Marie Leckström kommer att vara 
utbildningsledare. 
 
En WE (Working Equitation) ska förhoppningsvis kunna genomföras sent i höst eller tidigt på 
vårterminen. 
 
Stockholms Läns Ridsportförbund anordnar Ungdomsledarkurser. USEK kollar om det finns 2 personer 
som fyllt 15 år som vill gå en sådan utbildning 
 
Fastighetskommittén: 
Jessica har målat väggar och gjort jättefint i klubbis. Golven behöver också åtgärdas men vi avvaktar 
med att göra något åt dom tills vi har stämt av renoveringsplanerna med Solna Stad. 
 
Kommunen har nu utsett en förvaltare av fastigheterna. Förvaltaren ska komma och titta på 
fastigheterna, gå igenom gränsdragningslistan, planera ombyggnationen m.m. 
 
Vi ska få information om hur felanmälan ska gå till från Solna Stad. 
 
Överföring av abonnemang och försäkring ska göras, vi ska få hjälp med detta av Solna Stad. 
 
Tävlingskommittén: 
Klubbtävlingar i hoppning är inplanerade till 12 september och 28 november. 
På nyårsafton står Champagnehoppning på schemat. 
Lokaltävling i hoppning går av stapeln den 10 oktober, även externa ekipage får då delta. 
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Klubbtävlingar i dressyr är inplanerade till 26 september, 17 oktober och 14 november. 
Klubbmästerskap i dressyr är inplanerad till 5 december. 
Lokaltävling i dressyr inplanerad till 24 oktober. 
 
Det är olika anmälningsförfaranden till hoppning och dressyr 

- Hoppning – först till kvarn 
- Dressyr – lottning bland dom som anmält sig inom gällande tidsram. De som inte får vara 

med har förtur till nästa tävling 
 
Tävlingskommittén får i uppdrag att utreda om anmälningsförfarandet skulle kunna förbättras på 
något sätt. 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Rapporteringen av LOK-stöd för vårterminen är klar 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2021 
USEK kommer inte att anordna någon ponnyridning på Överjärva Gård under hösten. Rivningen av 
stallet på Överjärva har överklagats varför dom fortsätter med ponnyridning i egen regi. 
 
§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
Nya stadgar innebär att denna plan ska vara klar för beslut på årsmötet i februari 2022. 
Verksamhetsplanen läggs upp på OneDrive så att alla kommittéerna kan gå in och göra uppdateringar 
i dokumentet. Genomgång görs på lämpligt styrelsemöte senare i höst. 
 
§ 10 STYRELSENS ATT GÖRA LISTA 
Vi gick igenom listan och uppdaterade ett par punkter. 
 
§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR 
Inget att rapportera 
 
§ 12 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Information om att fakturan gällande medlemsavgiften ska mailas ut. 
Alla uppmanas att ta foton vid olika aktiviteter för upplägg på sfrk.nu samt på facebook 
 
§ 13 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
6 oktober 
27 oktober 
17 november 
8 decemer 
 
§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
Justeras: 

Ordförande 

 

 

Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 

 

Lotta Krossén 

 


