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

2023-01-16 18.00-19.30 
PLATS: Cafeterian,  
Gröna Ridhuset + Teams 
 

 

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

Ej närvarande: 
Annette Alkebo (ledamot) 
Lotta Krossén (ledamot)  
Betty Hellberg (ungdomsledamot,USEK) 
Rosita Averyd (kommunikation och PR) 
 
 

 
§ 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 men har inte mailats ut eller publicerats på sfrk.nu ännu. 
 
§ 5  RIDSKOLAN INFORMERAR 
Björn Waimon, ridskolechef, informerade om att: 

- Diverse löpande underhåll har genomförts 
- Utebanan går inte att använda på grund av att underlaget har fryst och ovanpå isen är det 

vatten. Styrelsen kontaktar kommunen och hör om dom kan göra något åt underlaget så att 
det går att använda utebanan när vädret är bra. 
 

§ 6  EKONOMI 
Väntar på några fakturor för 2022. 
Mobilabonnemang för hissen i gröna ridhuset kommer att sägas upp. Amsler Hiss AB har tagit över 
ansvaret och dom har tecknat nytt abonnemang. 
Ridskolan har fått in nästan alla medlemsavgifterna för hösten 2022 och ridskolan kommer att följa 
upp att dom resterande också betalas in. 
 
§ 7 RAPPORT KOMMITTÉER & GRUPPER 
USEK: 
Under hela december har USEK jobbat hårt med den mycket uppskattade julkalendern. 
Just nu fungerar det inte för USEK att lägga upp protokoll på vår nya fina hemsida. Agnes kontaktar 
leverantören för att få hjälp. 
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Käpphästhinder har beställts och dom kommer att levereras inom kort. Det rör sig om sex stycken 
vanliga hinder samt ett exklusivt klubbhinder. 
 
Utbildning 
Saga och Tilda från USEKs styrelse går just nu ULK-utbildningen och dom blir klara i februari. 
Styrelsen beslutade att Martin och Ebba från USEKs styrelse ska anmälas till ULK A-utbildning under 
våren och klubben står för kostnaden 
Förra veckan genomförde USEKs styrelse tillsammans med hjälpstyrelsen en Trygg i Stallet-aktivitet 
med prio på att alla ska känna sig välkomna och känna att dom får vara med. Nu visade det sig att ca 
hälften av materialet i ´Trygg i Stallet-lådan´�har kommit bort och en ny låda måste beställas. 
 
Fastighetskommittén: 
Nytt innertak har satts upp i klubbis till en kostnad på 24.375 kronor. Nu har det visat sig att priset 
var för lågt, det hade beräknats på fel antal kvadratmeter. Susanne kontaktar AllAkustik och ber att 
dom skickar en tilläggsfaktura till klubben på 5.000 kronor. 
 
Styrelsen har uppmärksammat att städningen av klubblokalerna inte sköts ordentligt. Susanne tar 
upp detta med ridskolan.  
 
Ytterdörren in till klubblokalerna går inte igen ordentligt. Susanne kommer att skicka en felanmälan 
till kommunen. 
 
Ombyggnad av gamla ridhuset 
Taket är nu klart och godkänt. Kommunen har anlitat en ny entreprenör för att återställa dom brister 
som upptäckts i samband med takrenoveringen. Det är själva stommen som behöver förstärkas och 
innan det jobbet är gjort kan vi inte använda ridhuset. Det finns i nuläget inte något datum för när 
arbetet beräknas vara slutfört. 
 
Tävlingskommittén: 
Då vi bara har tillgång till ett ridhus genomförs det färre klubbtävlingar än normalt och dom som 
genomförs är med färre starter. 
Det är oklart om det kommer att kunna anordnas några externa tävlingar under våren.  
Klubbmästerskap i hoppning planeras till den 28 maj 
 
Medlemsregister & LOK-stöd: 
Veteranpoolen, Ann-Charlotte, ska hjälpa oss med LOK-stödsrapporteringen. Ann-Charlotte går 
utbildning den här veckan och hon kommer sedan att göra rapporteringen för hösten 2022 
tillsammans med Johanna. 
Nu kan alla våra medlemmar hantera sina uppgifter själva XQGHU�´0LQ�5LGVNROD´ på vår nya fina 
websida.  
 
Information & PR: 
Inget att rapportera 
 
§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022/2023 
 
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR: 
Planering inför Årsmötet 19 februari. 
Styrelsen kommer inte att skriva några egna motioner till Årsmötet. 
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Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Solna Stad kommer att besöka klubben och ridskolan den 
24 januari kl 17.30. Karin, Susanne, Agnes och Berit kommer att delta. 
  
§ 10 VAD VILL VI KOMMUNICERA? 
Information inför Årsmötet ska sätta upp på anslagstavlorna i klubblokalerna och publiceras på 
sfrk.nu. 
 
§ 11 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
- Måndag 6 februari 
 
§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 
Teresa Palmquist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Häggström 
 
 
 
 
 
  Justeras: 

  Ordförande 

 
 

  Teresa Palmquist 

 

Justeringsperson 

 
 

Sofia Lundberg 

 


