PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-04-17
Tid: 17:00
Plats: Kontoret, Färsta ridcenter
Närvarande
Birgitta Lindstrand
Linda Strandfjäll
Henrik Johansson
Madelene Jonsson
Kristina Malmborg
Mikael Fridlund
Carita Nordström
Katarina Savolainen (representant supportersektionen)
Meja Sörlin (representant Ungdomssektionen)
Marie Backlund (representant Tävlingssektionen)
Frånvarande
Johanna Grundberg, Johan Ording.
§1 Mötets öppnande
Ordförande Kristina Malmborg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Madelene Jonsson att föra protokoll under mötet.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Carita Nordström att justera protokollet.
§4 Godkännande av dagordning
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Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll Lades
till handlingarna.
§6 Personalfrågor
Göran som arbetar med anläggningsskötsel är sjukskriven, i dagsläget vet vi inte hur
länge.
Styrelsen beslutar att föreningen ska sköta anläggningen ideellt tills vidare.
§7 Ekonomi
• Genomgång av kassör av analys av resultat och balansräkning Period jan-mars .
Mikael informerade om det ekonomiska läget.
• Fördjupning foderkostnader. Hur ser det ut och vad kan vi göra?
Gittan informerade om höförbrukningen och höpriserna. Då hö är en bristvara nu har
höpriserna ökat kraftigt. I dagsläget har vi en del svinn av hö.
Styrelsen beslutar att anläggningsgruppen tillsammans med Gittan ska se över hur vi ska
arbeta för att minska svinnet av hö och vilka färdiga lösningar det finns att tillgå i form
av t.ex slowfeedingprodukter.
Gittan skall se över upphandlingarna av hö.
• Bidrag och sponsring

§8 Information från våra sektioner
• T-sek
Marie informerade att tävlingssektionen för närvarande arbetar och planerar för
fullt inför kommande tävlingar.
T-sek arbetar också med att få fler månadstränare till Färsta.
Styrelsen ger Marie och Gittan i uppdrag att bilda en clinicgrupp.
• Supportersektionen
Supportersektionen är i behov av en ny ordförande då Thorbjörn Nordlander valt
avgå.
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Styrelsen beslutar att supportersektionen får utse en vice ordförande som tar sig an
uppgiften.
Då det är få medlemmar i supportersektionen tar de tacksamt emot hjälp i
cafeterian framförallt under tävlingar men också på vardagar.
• Ungdomssektionen
U-sek har haft en påskövenattning med ca 25 medverkande barn.
Under dressyrtävlingarna kommer u-sek att bemanna kiosken vid utebanan.
Styrelsen beslutade att Linda Strandfjäll Kommer att medverka som stöd på
ungdomssektionens möten.

§9 Verksamhet
• SFRKs policydokument – genomgång av Nina och Ewa.
Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt då Nina och Ewa är frånvarande
• Rapport från anläggningsgruppen
Anläggningsgruppen ska se över brandvarnare i klubbhuset.
• Rapport från Sundsvalls kommun
Fullständig rapport angående utredningen av anläggningen som kommunen gjort
har inte inkommit än.
• Försäljning traktor
Den gamla traktorn behöver några smärre reparationer innan den kan säljas.
Styrelsen beslutar att Madelene kontaktar en mekaniker som kan reparera den för
att den så snart som möjligt ska kunna säljas.
• Försäljning av Ponnyn Balou.
Balou har varit utlånad av ridskolan sedan i höstas. Då han tidigare inte har fungerat
i verksamheten har styrelsen beslutat att han ska säljas.

§10 Övriga ärenden
• medlemsmöte gällande ridhuset och arbetseftermiddag
Städdag med efterföljande medlemsmöte är planerat till 6/5. Inbjudan kommer att
skickas ut inom kort.
•

Krisplan
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Stina Linda och Gittan jobbar vidare med krisplanen.
• Skylt - mål och vision.
Styrelsen godkänner utformningen av skylten och beslutar att den ska beställas.
•

Samverkan med styrelser för andra klubbar i regionen

Styrelsen beslutar att Stina och Gittan får i uppgift att sammankalla möte med andra
styrelser i regionen då det kan vara till fördel för sfrk samverka med andra
föreningar.

§11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte – 2018-05-04 kl 15:00, s:a järnvägsgatan 9
§12 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_________________________
Vid protokollet
Madelene Jonsson

_________________________
Justerare
Carita Nordström
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