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PROTOKOLL

Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb -SFRK

Datum: 2020-01-26
Tid:
Plats:
Närvarande: Linda Strandfjäll, Kristina Malmborg, Mikael Fridlund, Carita Nordström, Stefan Längeby, Madelene Jonsson,
Marie Backlund, Tove Högman Ording, Lisbet Sander, Representant U-sek samt ridskolechef Birgitta Lindstrand.
Diskussionspunkt

Ansvarig

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen

Ordförande

§2 Val av sekreterare
Kristina valdes till sekreterare.

Kristina Malmborg

§3 Val av justerare
Mikael valdes till justerare

Mikael Fridlund

Tid

§4 Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes av deltagarna.
§5 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll från den 2019-12-08 lades till handlingarna. Alla protokoll för 2019 är nu utlagda för 2019
på www.sfrk.net
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§6 Ekonomi
Genomgång av kassör
Micke
Ingen återkoppling från ekonomiansvarig på kontoret. Resultat och balansrapport från 2019 ej klart. Preliminärt
resultat enligt Mikael F ligger bättre än förväntat. Detta bla pga mycket bra jobb av sponsorgruppen, tävlingarna
samt bra jobb med div. kurser däribland ridledarkursen i juni. Cafédelen har även gått bättre än förväntan och
budget, trots att cafégrupp saknas. Även minskade kostnader på drygt ca 100 000 kr förra året har gjort att preliminära resultatet gissningsvis hamnar någonstans på ca 50 tkr, inkl. avskrivningarna som ännu ej gjorda för
2019. Budgeterat överskottet var på 109 000kr för 2019 att jämföras med.

Löpande

Ingen information om höjning av ridavgifterna har gått ut till medlemmarna men ridskolechef har tagit beslut
om att höjning av ridavgift med 3% per 2020.
Förslag från ridskolechef att betalningsperioden ändras för vårtermin. Att vårterminens avgifter ska faktureras
under betalningsperioden december- maj. Styrelsen tar beslut om att godkänna detta förslag. Information om
den årliga höjningen ska informeras innan novembers slut till medlemmarna.
§7 Personal
1. Vikariat frågan, vikariepool
- Förslag att inrätta en vikariepool för både stall, anläggning, instruktör och kanslidelen. Enligt ridskolechef är
det prio med stall och därefter anläggning på vikarielistan.
2. Gun 50%
- Rose-Marie Norberg arbetsprövar för tillfället 10h veckan på kansliet. AF står för hennes lön under denna
tid.
- Förslag från Lisbeth att kontakta LAC – Ljustadalens aktivitetscenter. Gittan tar kontakt med Kari på LAC om
tjänstestöd och kostnader. Linda pratar med Kristoffer Johansson på styrelsenivå.

Linda/Stina/Gittan

Löpande
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3. Göran 50%
- Går i pension till augusti.
4. Hur lösa personalfrågan framåt?
- Fortsätta arbeta framåt.
Kontakt med AF - Vad har dom som vi kan ta del av?
- Styrelsen ger Gittan i uppdrag att kontakta arbetsförmedlingen om vilket stöd vi kan få av AF, återkommer
till styrelsen med redovisning 29 mars.
§8 Information från ridskolechef/ridskolan
- Elin Nilsson och Eva Hägglund håller på att fylla grupperna. Går bra med ponnygrupperna men svårare med
storhästgrupperna.
- Leverans av torv har skett under julhelgen. Vid flyttning av detta blev tyvärr en bil skadad och föreningen får
stå för självrisken.
- En rasthage har gått sönder. Ideellt arbete har hjälpt Gittan att laga hage.
- Har behov av en grupp av ideella som kan hjälpa till med anläggningsarbete.
- Har lagt ut information om teorischema på hemsida och vilka aktiviteter som ersätter.
- Onsdag kväll after work för personal på O-Learys. Instruktörsmöte 7-8/2.

Gittan

§9 Information från sektionerna
1. U-SEK
Agnes Gradling
Usek var först in med årsberättelse för 2019. Bra jobbat! Usek håller också på med årshjulet. 1-2/2 kommer Usek har övernattning och för nya och gamla styrelsemedlemmar. Useks-möte kommer vara 16 februari kl 13 i cafét.
2. T-SEK
Marie Backlund
- T-sek har lagt fram förslag på att Tävlingssektionen ska ombildas till en mer informell ”Tävlingskommité”, som kan variera i antal och bytas ut löpande uner året. Förslag att den ska innehålla en kärntrupp
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på ca 5-7 deltagare som sitter hela året. Sedan ska Tävlingskommitéen vara uppdelad i grupper som driver vissa tävlingar, och tar in funktionärer utifrån intresse och behov.
- Ia-träning i är igång, Maria Bergman träning, Åsa-träning, Monia-träning och Marita träning finns ute
för att träningsintresserade ekipage att anmäla sig till under VT 2020.
- Tävlingsmöte 10 mars kl 18.30.
- T-sek jobbar med junidressyren (ponnykür och medelsvår B-cupen) och majhoppningen.
3. Cafét
Elin Andersson har tagit ansvar för att Cafét öppet på söndagar kl 15-18 och tisdagar 15-18. Det är uppsatt listor för att medlemmarna att skriva upp sig på att engagera sig och hjälpa till. Bra initiativ av medlem!
§10 Verksamhet
1. Inbjudan till Samarbete med andra Ridklubbar
Linda tar kontakt med ordförande på ridklubbarna i Sundsvalls kommun för att hitta sätt att samarbeta.
2. Boka möte med Sundsvalls & Drakfastigheter ang. vårt avtal och tankar framåt.
Kultur och Fritid (K&F) har beslutat att inte flytta anläggning. Beslutade investeringar ligger på is. K&F
har besparingar på 33 miljoner. Nytt beslut om investeringar tas av K&F i maj. Förvaltaren Drakfastigheter vill inte investera mer pengar i stallet då det inte går att reparera längre. Behov finns att träffa K&F
(Lars-Erik Återgård) och Drakfastigheter (Marlene Vikström) för tydliggörande av vad som händer nu.
Linda bjuder in Återgård till årsmötet.
3. Ingå avtal med arbetsgivarorganisation
Bordläggs till möte med övriga föreningar med ordförande. Styrelsen har i uppdrag att läsa på om
https://www.ideella.se/

Löpande
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§11 Information från FöreningskonferensSwe-pay- Kommunikation - Vad kan vi hjälpa varandra med?
Bra möte som mittsvenska ridsportsförbundet arrangerade för 5e gången. Linda och Kristina var med detta år.
Fokus för konferensen var kommunikation. Första kvällen togs allmän information från Mittsvenska. Svenska
ridsportsförbundet har tagit beslut att alla transaktioner som gäller tävlingsverksamhet ska ske via Swedbanks
systemet SWE PAY. Detta kommer öka kostnaderna för klubben samt för de som anmäler sig till tävling då anmälningsavgifterna ökar för att täcka kostnaderna. Styrelsen beslutade att föreningen ska ingå avtal med Swe
pay då alternativet att inte vara med leder till mycket ökad manuell administration av tävlingsavgifter. Marie
tillsammans med Gittan skickar in handlingarna för detta.
§12 Årsmöte –
Stadgeförändringar från Svenska ridsportsförbundet– Bifogas handlingarna till årsmötet
Årsberättelser – Stina och Linda
§13 Övriga ärenden
1. Årshjul
Årshjul ska göras av styrelsen snarast. Meddelas till övriga sektioner.
2. Utbildningsbehov
Mittsvenska har skickat information om ridledarkurs och utbildningsplan för 2020. Gävleborg arrangerar men
kommer att genomföras på SFRK.
3. Mejl från medelm gällande ridavgifter
Styrelsen formulerar gällande ridskoleavgifter och vårterminen är längre än höstterminen.
4. Höjning försäkring från Svenska ridsportsförbundet vilket påverkar våra medlemsavgifter för 2021.
Styrelsen beslutar att föreslå till årsmötet att höja medlemsagiften från 2021 med 20kr per medlem.
5. Stadgeförändringar förslag från Svenska ridsportsförbundet
Genomgång i styrelsen inför att årsmötet ska rösta om stadgeförändring.
7. Kvar från mötet med T-sek 12/1 (cafégrupp, årshjul, sponsorgrupp)
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Sponsorgrupp – Elin Nilsson önskar bli inbjuden till nästa ordinarie styrelsemöte för att diskutera fortsättningen
av sponsorgruppen.
Cafégrupp – Stefan sammankallar den grupp som har visat intresse för att vara med i en cafégrupp. Marie
skickar tävlingsdatumen till Stefan för att planera inför tävlingarna för 2020.
8. Mötesdagar 2020 start kl 18.00
Beslut om kommande mötesdagar för 2020.
• 29/3
• 26/4
• 24/5
• 14/6
• 30/8
• 27/9
• 25/10
• 29/11
• 10/12
• 17/1
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§14 Nästa styrelsemöte
2020-02-13 kl 18:00

Styrelsen

§15 Mötet avslutas
Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet.

Ordförande

…………………………………………..
Ordförande
Linda Strandfjäll
linda.strandfjall@gmail.com

………………………………………
Sekreterare
Kristina Malmborg
kristina.malmborg@gmail.com

…………………………………………..
Justerare
Mikael Fridlund
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