PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-05-15
Tid: 17:00
Plats: Kontoret, Färsta ridcenter
Närvarande
Birgitta Lindstrand
Linda Strandfjäll
Henrik Johansson
Madelene Jonsson
Kristina Malmborg
Mikael Fridlund
Carita Nordström
Johan Ording
Johanna Grundberg
Katarina Savolainen (representant supportersektionen)
Gunnel Modin
Meja Sörlin (representant Ungdomssektionen)
Marie Backlund (representant Tävlingssektionen)
Frånvarande
Samtliga kallade var närvarande.
§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
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Styrelsen beslutade att välja Henrik Johansson att justera protokollet.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll Lades
till handlingarna.
§6 Information från sektionerna
• T-sek
Det har varit svårt att få tag i folk som vill vara funktionär på våra tävlingar
T-sek önskar mer tydlighet angående föreningens ekonomi.
Marie informerade om vad det innebär att som företag sponsra en tävlingsklass.
• Supporters
Gunnel och Katarina meddelade att det har fungerat bra med bemanning i cafeteria,
kiosk och grill de senaste tävlingarna.
• U-sek
Ungdomssektionen har varit ansvariga över kiosken under tävlingarna som varit. De har
haft svårt med bemanningen, men lyckats lösa det bra själv. U-seks nästa möte är 31/5
kl 17.20.
§7 Ekonomi
• Genomgång av kassör av analys av resultat och balansräkning Period april.
Bordlägges då underlaget för perioden inte inkommit.
• Uppföljning från ekonomimötet 4e maj
Gittan skall se över hästarnas försäkringar och se om det går att minska den kostnaden.
Mikael kontaktar banken för att förhandla om priset på swish-tjänsterna.
• Bidrag och sponsring och fonder
Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över bidrag och fonder vi kan
söka ur för bl.a ridhusbygget.
Johan ansvarar för det.
§8 Personal
Linda Strandfjäll och Kristina Malmborg kommer att gå en utbildning inom
personalansvar via sisu.
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Eva Hägglund Arbetar som ridinstruktör till den sista augusti.
Göran som är anläggningsansvarig är åter från sin sjukfrånvaro vecka 21.
Anläggningsskötseln har fungerat tack vare ideella insatser under hans frånvaro.
§9 Verksamhet
• SFRKs policydokument – genomgång av Nina och Ewa.
Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt till nästa år.
•

Rapport från anläggningsgruppen

Det var en bra uppslutning på städdagen och mycket blev gjort.
Anläggningsgruppen ska planera för en ny fixardag med tema rensning.
• Verksamhetsplan
Lars-Erik Återgård och Ulrika Burvall från kultur och fritid närvarade under en del av
styrelsemötet. De rapporterade om ridsportsutredningen som gjorts på
ridsportsverksamheterna i kommunen. Vad gäller färsta så kunde de konstatera att
anläggningen har stora brister som behöver åtgärdas. De berättade också att
utredningen inte kommer att resultera I några snabba förändringar då det är valår.
Beslut om åtgärder kommer att fattas av nämnden, men de kunde inte säga säkert
när det kommer att ske.
§10 Övriga ärenden
• GDPR
Styrelsen beslutar att Johanna Grundberg kommer att vara ansvarig för
kontaktperson för GDPR.
§11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte – 2018-05-27, kontoret Färsta ridcenter
§12 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_________________________
Vid protokollet
Madelene Jonsson

_________________________
Justerare
Henrik Johansson

SUNDSVALLS FÄLRITTKLUBB | PROTOKOLL

SUNDSVALLS FÄLRITTKLUBB | PROTOKOLL

