PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-06-19
Tid: 18:00
Plats: Nya kontorsbyggnaden, Färsta ridcenter
Närvarande
Birgitta Lindstrand
Linda Strandfjäll
Henrik Johansson
Madelene Jonsson
Kristina Malmborg
Mikael Fridlund
Carita Nordström
Meja Sörlin (representant Ungdomssektionen)
Matilda Lindstrand (representant Tävlingssektionen)
Frånvarande
Johanna Grundberg, Johan Ording, Katarina Savolainen (representant Supporters),
§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 Linda Strandfjäll att justera protokollet.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
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§5 Föregående protokoll Lades
till handlingarna.
§6 Ekonomi
1. Genomgång av Kassör av analys av resultat och balansräkning period Maj
Mikael gick igenom det ekonomiska läget.
Mikael och Stina ska träffa Gun och gå igenom ekonomin den 2/7.
2. Förslag på beslut av budget.
Styrelsen beslutar att godkänna budgeten.
3. Budgetgenomgång för personalen.
Styrelsen beslutar att budgetgenomgång för personalen kommer att ske 22/8 kl 12.30
4. Sänkning av hökostnader.
Gittan har haft möte med hästägarna där man diskuterat hur man ska kunna sänka
hökostnaderna. Där har följande beslut tagits:
● Gun upprättar ett excelark där hon för in datum och antal kg hösilage som är
● utkört/hage. Detta läggs ut på Hästägarnas Facebook
● Hästägarna ansvarar för att ha koll på antalet enheter som förbrukas per dag
inkl
● hösilageförbrukningen i hagen. From 1 aug räknas inte hösilagebal i hagen som 6
o enheter/dag utan den verkliga förbrukningen gäller.
● Hästägarna uppmanas att maila sin foderstat till Gun. Där ska du också ange om
du tar kraftfoder från föreningen och lägger i din hink.
● Ändringar i foderstaten ska omgående mailas till Gun.
● Översyn ska göras av ”Enheterna” - Gittan
● Vi ska undersöka om vi kan få grupprabatt på hösilagenät. – Gittan
● Inköp av Hösilagenät gör hästägarna själva. Ridskolan köper till ridskolans
hästar.Detta följs upp på nästa möte.
● Stickprovsvägning av höpåsar kommer att göras.
5. Mål A verksamhetsplan, bidrag, sponsring och fonder.
Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt pga frånvaro.
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§7 Information från sektionerna
1. T-sek
Matilda rapporterade att föreningen har fått beröm för dressyrtävlingarna som
arrangerades i juni.
Vi behöver ha bättre kontakt över distriktsgränserna så att likvärdiga tävlingar
inte arrangeras samtidigt.
Tävlingspremierna har reglerats efter antalet starter/klass och man har även
sett över vilka tävlingar/klasser man skänker blommor vid placering.
Närmsta kommande tävling är en kvällstävling i hoppning för ponny den 27/6
och utöver den är även 4 stycken banhoppningsträningar inplanerade under juli
månad.
Som aktiva tränare på klubben har vi just nu: Johanna Hammarstrand som håller
hoppträning varannan vecka, Marita Lund som har dressyrträning varannan
vecka och Monia Häggqvist som har hoppträning med jämna mellanrum.
T-sek har även kontaktat andra externa tränare i dressyr och hoppning och har
som mål att få ihop en träningsgrupp i hoppning för ponnyekipage då det har
efterfrågats.
2. U-sek
Har haft två möten sedan senaste styrelsemötet där Linda Strandfjäll medverkat
som stöd och coach.
U-sek har haft det kämpigt med att bemanna upp kiosken vid tävlingar varvid
det diskuterades om U-sek ska ha hela ansvaret över kiosken eller inte.
3. Supporter
Representanter från supportersektionen kunde tyvärr inte närvara, däremot
fanns valberedningen för supporters på plats.
Det beslutades att valberedningen skall tillhandahållas kontaktlistor av Gittan
för att kunna hitta nya lämpliga medlemmar till sektionen då flera tidigare
medlemmar valt att avgå.
§8 Mål H Verksamhetsplan/personal
Eva Hägglund har blivit erbjuden en visstidsanställning till och med den 31/12-2018,
men hon har ej lämnat besked än.
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§9 Verksamhet
1. Rapport från anläggningsgruppen
Bordlägges då anläggningsgruppen inte har haft något möte.
2. Skylt med värdegrund till ridhuset
Skylten är färdig, men den är inte levererad.
§10 Övriga ärenden
1. Krisplan
Linda, Stina och Matilda har haft möte och arbetar med den.
2. Träff styrelsen för andra klubbarna
Stina arbetar vidare med det.
§11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 2018-08-19
§12Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_________________________
Vid protokollet
Madelene Jonsson

_________________________
Justerare
Linda Strandfjäll
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