PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-12-09
Tid: 18:00
Plats: Kontoret, Färsta ridcenter
Närvarande
Linda Strandfjäll
Henrik Johansson
Madelene Jonsson
Kristina Malmborg
Carita Nordström
Johanna Grundberg
Mikael Fridlund
Birgitta Lindstrand
Meja Sörlin repr u-sek
Frånvarande
Marie Backlund repr t-sek
Katarina Savolainen repr 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 Johanna Grundberg att justera protokollet.
§4 Godkännande av dagordning
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Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll Lades
till handlingarna.
§6 Information från sektionerna
Meja från ungdomssektionen informerade om de aktiviteter som anordnats under
hösten. Det har varit en del barnkalas, en övernattning samt en bussresa till friends
arena och Stockholm international horseshow.
Övriga sektioner frånvarande.
§7 Information från ridskolechefen
● Projektering sfrk
Gittan och Henrik har deltagit i möte med projektgruppen och det är även ytterligare två
möten inplanerade inom snar framtid.
Gittan har haft föräldramöte med föräldrar från ryttarsatsningen, lilla rs samt mini rs där
hon bland annat informerat om styrelsearbete och ideellt arbete inom de olika
sektionerna.
§8 Mål H Verksamhetsplan/Personal
Datum för uppföljning av verksamhetsplanen är bestämt till 26/1-2019.
Eva Hägglund har tackat ja till en tillsvidaretjänst med tjänstgöringsgrad på 75 % och fortsätter
således att jobba utan förändring

Susanne Wrang är tillbaka och jobbar för närvarande deltid.
§9 Ekonomi
Mikael redogjorde för det ekonomiska läget som för närvarande är oförändrat.
§10 Verksamhet
Rapport från anläggningsgruppen.
En bom till andra sidan vägen är inköpt, men den är inte monterad än.
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Marken ovanför kontoret är tyvärr inte i skick att stolpa för tillfället då det varit väldigt
blött.
§11 Övriga ärenden
● Färstas förebilder
Elin Nilsson informerade om arbetet med färstas förebilder. Syftet med färstas
förebilder är att skapa en bra miljö I stallet och att det ska finnas extra hjälpande händer
vid till exempel lek o lär lektioner. De ungdomar som medverkar i färstas förebilder får
gå utbildningar och kurser, men även göra roliga gruppstärkande aktiviteter
tillsammans. Färstas förebilder finansieras av bidrag och sponsringspengar.
● Arbetsrum på hemsidan
Det finns möjlighet för styrelsen att använda ett lösenordsskyddat utrymme på
hemsidan för att skicka information och lagra dokument. Madelene och Mikael har
undersökt lite kring möjligheten att använda sig av det. Det är ett arbete som kräver lite
tid, så just nu prioriteras därför arbetet med policydokumenten.

§12 Nästa styrelsemöte
2019-01-13 kl 18-20 kontoret färsta ridcenter.
§13 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_________________________
Vid protokollet
Madelene Jonsson

_________________________
Justerare
Johanna Grundberg
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