PROTOKOLL

Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb –SFRK
Datum: 2020-04-26
Tid: 18:00
Plats: Teams
Närvarande: Linda Strandfjäll, Kristina Malmborg, Mikael Fridlund, Stefan Längeby, Linda
Björner, Madelene Lundgren, Representant Tävlingsgruppen Vera Bylund samt ridskolechef
Birgitta Lindstrand.
Frånvarande: Kari Letho, Madelene Jonsson, Patrik Klang, Kristofer Jonsson, Linda Nordin, Usek Linn Eriksson
Paragraf
§1 Mötets öppnande
Ordförande Linda Strandfjäll hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Ansvarig
Ordförande

§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Kristina Malmborg att föra protokoll under
mötet.

Styrelsen

§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Madde L/Micke F att justera protokollet.

Styrelsen

§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

Styrelsen

§5 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll efter vissa
justeringar.

Styrelsen

§6 Ekonomi
Gun skickade ut resultatredovisning för mars den 2020-04-08 till styrelsen.
Underskottet för de tre första månaderna är ca 150 000kr. Bidragen har
inte betalats ut än vilket påverkar resultatet. Intäkterna hänger inte med
kostnaderna för första halvåret vilket följer tidigare års resultaträkning.
Resultaträkningen följer budgeten, men något mindre intäkter än
budgeterat men beror på att bidragen inte kommer in i tidigare skede. Än
så länge påverkas inte resultatet av att tävlingar är inställda pga. Corona då
Färstas tävlingssäsong inte kommit igång. Dressyrtävlingen i maj är inställd
vilket visar sig på juniresultatet. Det som saknas i resultaträkningen för
tillfället är avskrivningar på hästar och sadlar, vilket ligger som en

Kassör

balanspost. Idag ligger lager blå stallrep, staket och mössor ligger som
balanspost på 50 000kr. Inga kostnader är upptagna för året, vilket påverkar
resultatet. Gittan kollar inventering av stallrep, staket och mössor för att
stämma av mot resultatet. Kassaflödet fluktuerar mycket.
§7 Information från sektionerna
1. Ungdomssektionen
Inte så mycket att rapportera. Har haft ett kalas vilket har gått väldigt bra
utifrån restriktionerna. De planerar en aktivitet med utedag och ev.
käpphästaktivitet.
2. Tävlingsgruppen
Majtävlingarna inställda. Istället planeras banhoppningsträning den
helgen. En medhjälpare per ekipage och tävlingsgruppen informerar att
publik undanbedes. Grupperna kommer att få starttider för att hålla ned
antalet personer på plats samtidigt. Inte heller någon kaféförsäljning.
Inget är planerat för söndagen.
Johanna och Mia har börjat spåna på en pay n ride. Tävlingsgruppen har
möte 20-04-27 och kommer att besluta då hur de går vidare.
Junidressyren hoppas tävlingsgruppen att köra som planerat.
Tävlingsgruppen är lyhörd om restriktionerna förlängs eller förändras och
förändra planeringen utifrån detta.
Städdag är planerad till 9 maj kl 10. Styrelsen beslutar att flytta fram
städdagen inför junidressyren för att städa upp inför detta. Linda S och
Kristina ingår i planeringen av denna grupp.
§8 Motion – Ridhusbotten
Gittan har lagt in flis för en kostnad av 11 000kr.
Ridgrupperna på ridskolan har många arbetsuppgifter att göra som att fylla
på vatten, mocka, kratta i stallet och mocka ridhuset. Att lägga till uppgift
att kratta ridhuset blir för mycket för dem. Gittan harvar ridhuset 1–2 ggr/v.
Göran hemma pga. Coronasmittan.
Förslag från Micke F att en grupp av ideella samlas för att lära sig köra
traktor och harva ridhus och banorna. Gittan anser att detta är ett bra
förslag. Vera tar med sig frågan till tävlingsmötet för tävlingsgruppen vem
som ingå i anläggningsgruppen. Styrelsen beslutar att samordnare för
anläggningsgrupp är Linda Strandfjäll som kommer vara samordnare av en
”traktorgrupp” och för en ”anläggningsgrupp”.

Linda S
informerar från
USEK
Vera Bylund

Beslut från styrelsen är att denna punkt anses åtgärdad och ligger i därefter
i verksamheten.
§9 Motion – Arbetsplikt hos medlemmarna
Styrelsen beslutar att Linda B är sammankallande och tar fram ett förslag
tillsammans med Kristina, Usek och tävlingsgruppen till styrelsemötet 14
juni.
§10 Sponsorgruppen
Aktuella uppdrag i sponsorgruppen just nu.
●
●

K-Rauta-sponsring
New Body
● Spicy dream
● Bidrag
● Sponsorpaketen

Styrelsen bjuder in Elin Nilsson till nästa styrelsemöte för att presentera
sponsorgruppens arbete till nästa möte. Styrelsens uppdrag är att fundera
till nästa möte vilka ideella som kan vara intresserade av sponsorgruppen.
§11 Personal
1. Sjukskrivningar
Sussie sjukskriven på 50%. Jobbar eftermiddag. Ev. kan hon jobba 75%
när hästarna går ut dygnet runt. Praktikant som testade vikarietid för
Sussie fungerade ej bra. Nu används vikare in från vikarielistan.
2. Gun jobbar hemifrån pga. smittorisk. Ingela och Rose-Marie jobbar 50%
var.
3. Göran B gick hemma v17 pga. smittorisk. Gittan testade en kille från AF
på anläggningstjänsten. Gittan upplever honom som en bra hantlangare
men ej drivande i självständiga arbetsuppgifter. Gittan löser dagliga
verksamheten just nu. Problemen kommer när sommarbetena ska
byggas. Då behövs arbetskraft på anläggningssidan.
Tillsyn behövs på sommarbetena och blir de för långt ifrån klubben är det
svårt att samla sommarungdomar som kan hjälpa till med detta.
Styrelsen beslutar att personalgruppen är vilande till dess att
organisationsgruppen har gjort sitt jobb och presenterat detta för styrelsen.
§12 Info från våra arbetsgrupper
Personal/organisationsgruppen har haft 2 möten. Gruppen är i uppstart och
mer information kommer till nästa styrelsemöte.

Linda N

§13 Corona info
Styrelsen fortsätter ha veckovisa distansträffar för att stämma av läget
under Coronaepidemin på tisdagar.
Mittsvenska ska träffas på onsdag för att gå ut med information. Möjlighet
om att ansöka om att SFRK kan betala lägre sociala avgifter enligt
regeringsbeslut. SFRK kommer föreningen ansöka om bidrag för ökade
kostnader för Göran då hans sjukskrivning från och med april beror på ökad
smittorisk pga. Coronaviruset.
Ridskolan håller på att förbereda en clinic som kan ersätta samlad teori.
Lekdagarna skjuts till hösten.
Ridsportförbundet har tillåtit tävlingar för barn upp till 18 år men max 50
pers. samlade vid tävling.
Oro finns gällande hösten då många föräldrar blir arbetslösa och kommer
då ha svårt att betala räkningarna för ridavgifterna.
§14 Information från ridskolechef/ridskolan
Ridlektionerna är inte fulla på storhäst-sidan, finns lediga platser. Bättre än
när termin startade dock. På barn/ponny-sidan är det bra antal elever
anmälda. Några nya på RS har kommit in vilket är mycket bra. Olle, Oscar,
Ankan saknar RS elever.

Gittan

§15 Verksamhetens behov
Gittan har fått två datorer förra veckan. Dessa ska installeras nu till veckan.
§16 Verksamhetsplan 2020
Styrelsen beslutar att ha work-shop gällande verksamhetsplan den 7/6.
Linda B är sammankallande.

Linda B

§17 Vägplanering Fillanvägen
Bordläggs till nästa möte.

Linda S

§18 Info från Mittsvenska
§19 Övriga ärenden
1. Årshjul - Vad skall vara med och vem får ansvar för det
Styrelsen beslutar att detta ska planeras ihop med arbetet med
verksamhetsplanen.

2. Utbildningsbehov
Sisu informerar om utbildningar. Finns några webbutbildningar. Har
personalen behov av utbildningar framöver? Gittan kontaktar
Robert om det är aktuellt med traktorförarutbildning för
personalen.
3. Frågor och information från medlemmarna. Vilka kan medlemmarna
ta kontakt med och information ut vilka som är medlem i styrelsen.
Foton tas på styrelsen på work-shopen den 7/6 för att lägga ut på
hemsidan och som information i stallet.
4. Valberedning
Frågan om ny valberedning behöver lyftas. Styrelsens uppdrag är att
hitta ny valberedning. Denna fråga tas med till nästa styrelsemöte.
§20 Nästa styrelsemöte
2020-05-24 kl. 18:00 på café Loftet alt på teams

Ordförande

§21 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

…………………………………………..

………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

Ordförande
Linda Strandfjäll

Justerare
Madelene Lundgren

Sekreterare
Kristina Malmborg

Justerare
Mikael Fridlund

