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

2022-11-22 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

Närvarande:  
Teresa Palmquist (ordförande) 
Nina Cromnier (vice ordförande) 
Karin Wennerholm (kassör) 
Sofia Lundberg (vice sekreterare) 
Annette Alkebo (ledamot) 
Lotta Krossén (ledamot) (Teams) 
Jessica Öhman (ledamot Fastighetskommittén) 
Berit Berggren (suppleant Fastighetskommittén) 
Agnes Lindström (ungdomsledamot, USEK) 
Johanna Blückert (suppleant) 
Susanne Darbring (ledamot Fastighetskommittén) 
 

Ej närvarande: 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
Betty Hellberg (ungdomsledamot,USEK) 
Margareta Häggström (sekreterare) 
 
 

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

- Alla nya hästar mår bra och verkar acklimatisera sig väl. 
 

§ 6  EKONOMI 
Gräsrotenpengar, vi har fått 2042 :-  
Eventuellt kan dessa pengar användas till en hjärtstartare. Styrelsen ser över vad det skulle kosta.  
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
-Luciafirande den 11 december på eftermiddagen 
- Höstlovsaktiviteterna har gått bra. Några i USEK var sjuka, men på det stora hela gick allt bra.    
- En aktivitet har genomförts på Över Järva gård. En käpphästtävling, den var mycket lyckad.  
- Istället för julgransplundring kommer en invigningsfest av nyrenoverade ridhuset att ordnas, den 
blir en samverkan mellan USEK och styrelsen och kommer ligga längre fram på vårkanten. 
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Utbildning: 
En WE är genomförd, den var lyckad 5 personer var med. Ett förslag är att ta med någon av 
ridlärarna vid nästa tillfälle. Annette Alkebo kontaktar ridskolan. 
 
Fastighetskommittén: 
Vi har fått in en offert från AllAkustik, för att få ordning på ljudvolymen i klubbis. Offerten ligger på 
25 000 kronor för att byta takplattor, då ingår plattor och jobbet. Styrelsen beslutade att genomföra 
jobbet. Fastighetskommittén ser till att synkning sker med ridskolan för att samtidigt se över nytt 
larm.  
 
Cykelställ är inköpta monterade och på plats. 
 
Gällande renovering av ridhuset. Materialet är på plats och arbetet flyter på bra. Konstruktör har var 
på plats och var nöjd. Nuvarande plan är att ridhuset är färdigställt i mitten på december.  
 
Tävlingskommittén: 
Klubbtävlingar i hoppning genomförda, begränsat antal starter, detta pga. brist på framridningsyta. 
Dressyrtävling genomfört för juniorer.  
  
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Allt är färdigt med vårens LOK-stöd. LOK-stöd för hösten görs under januari 2023. 
Medlemsfakturan har gått ut för hösten.  
 
Det tar väldigt mycket tid att ta fram underlag och genomföra registreringen av LOK stödet. Johanna 
har inte möjlighet att hinna med detta på sin fritid. Teresa föreslår att vi tar in en person från 
Veteranpoolen för att hantera viss administration kring LOK-stöd. Teresa har träffat en person som 
hon föreslår klubben provar för detta uppdrag. Veteranpoolen tar 390 kr per timme. Styrelse fattade 
beslut att göra detta och utvärdera hur det fungerade i vår. 
 
Information & PR: 
Inget att rapportera 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022 
Webbplatsen börjar ta form. 
Utbildningstillfällen för ridskolans personal, USEK och styrelsen är inbokade. 
 
Annette kommer att ta fram en mall för hur vi ska skriva på vår nya webbsida. 

 
Medlemsenkät Susanne ser över att ta fram en till våren.  
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Årsmötet är beslutat till näst sista söndagen i februari den 19 februari 15.00-16.00. Eventuellt visas 
nya hästar mellan 14.30-15.00. Anna Nordin som håller WE utbildningen kommer vid årsmötet den 19 
februari och ger en klinik mellan 14.00-14.30 eller till 15.00. 
 
Städningen av kansliet gick bra tack. Stort tack till ungdomarna i USEK för stöd och hjälp.  
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Solna SAM (Solna Idrottsföreningarnas Samorganisation) Lotta och Susanne var närvarande på deras 
senaste möte. Solna SAM skickade ut en enkät till idrottsföreningarna i Solna under tidigare politiker 
styret. Nuvarande politiker efter höstens val önskade också att en enkät skickas ut till alla 
idrottsföreningar. Inspel till enkäten togs upp under mötet.  
 
§ 10 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Status om renoveringen av ridhuset. 
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
- Måndag 16 januari 
- Måndag 6 februari 
 
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Sofia Lundberg 
 
 
 
 
 
  Justeras: 

  Ordförande 

 
 

  Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 
 

Berit Berggren  

 


