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PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältritklubb – SFRK
Datum: 2020-08-30
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Kaféet Färsta
Kallade: Linda Strandfäääl Kristna Maämborgl Mikaeä Fridäundl Stefan Längebyl Madeäene Jonssonl
Linda Nordinl Linda Björnerl Kristofer Jonssonl Patrik Käangl Kari Lehtol Madeäene Lundgrenl
Representant U-sek och Täväingskommitén samt ridskoäechef Birgita Lindstrand.
Närvarande: Kristna Maämborg. Stefan Längebyl Mikaeä Fridäundl Kristofer Jonssonl Patrik Käangl
Linda Björnerl Madeäene Lundgrenl Birgita Lindstrandl Madeäene Jonssonl Täväingskommiten.
Frånvarande: U-sekl Kari Lehtol Linda Standfäääl Linda Nordin.
Diskussionspunkt
§1 Mötets öppnande

Ansvarig
Ordförande

tf ordförande Kristna Maämborg öppnade mötet.
§2 Vaä av sekreterare

Styreäsen

Stefan Längeby vaädes tää sekreterare för mötet
§3 Vaä av justerare

Styreäsen

Linda Björner vaädes tää protokoääjusterare
§4 Godkännande av dagordningen

Styreäsen

§5 Godkännande av föregående protokoää

Styreäsen

Godkändes och äades tää handäingarna
§6 Informaton från sektonerna
1. Ungdomssektonen
Täväingsgruppen
T-sek informerade om täväingarna som var i August med totaät
158 startande ponny och 48 startande hästar.
Träningar för Monia samt Åsa Gamvik är på gång.
Informerades även at det är äite probäem at få underäag för at
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kunna håääa träningar med Maria Bergman.
KM och Funktonärsfesten stäääs in pga Covid-19
§7 Informaton från ridskoäechef/ridskoäan

Gitan

Gitan informerade om bra beääggning på ridskoäepäatserna inför
hösten.
Gitan för en diaäog med kommunen som ska genomföra den
dikning runt utepäan.
3 nya hagar bör göras innan vinternl Kristofer ser över om han kan
hjääpa tää med sina kontakter så at det bäir gjort innan vintern.
Mikaeä F kontaktar Lars-Erik Återgård på Kuätur och Fritd anående
förfrågan om det går at stänga av Fiääanvägen samt at kunna
knyta tää oss mer hagmark ovanför Vaäackhagen samt även
gäääande frågan om at få tää en gångväg från Norra vägen tää SFRK.
Frågan stäääs också om at LE Återgård bjuds in tää något av
styreäsemötena.
Lokstödet är inskickat och godkänt.
Kommunaäa bidragen ska sökas nul Gitan ansvarar tääsammans
med Ingeäa & Rosie at det genomfös.
Kristofer har fiat en ny tvätmaskin tää Färsta.
Gitan koääar med Baääast om de kan sponsra med bäräager tää
hagarna som ska byggas
§8 Genomgång av ekonomi

Kassör

Mikaeä F informerade om ekonomin och vi föäjer budget hyfsat.
Augustintäkterna har de inte hunnit bokföra ännu.
§9 Personaä
Har personaägruppen något at redovisa?
Vi har börjat fotografera personaäen för biäder tää hemsidan samt
staääet. Några personer som ej kunde närvara vid första tääfäääet
återstår.
Personaägruppen kommer at genomföra workshops med
personaäen under hösten med syfe at erhåääa bra underäag tää
verksamhetspäanen 2021
§10 Vaäberedning och ev. Eitra årsmöte
En arbetsgrupp bestående av Linda Bl Patrik & Stefan har ansvaret
för at äeda arbetet för at ta fram en vaäberedning tää Årsmötet.

Personaägruppen m Gitan
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Deta ska presenteras tää nästa styreäsemöte. Aääa i styreäsen är
ansvariga för at hjääpa tää at hita försäag på personer tää
vaäberedningen.
§11 Hur ska vi organisera oss under resterande period tää
årsmötet?
Linda Strandfäää har avsagt sig sina uppdrag vid SFRK och Kristna
Maämborg iträder som vice ordförandel roääen som tf ordförande i
Lindas stäääe.
Kristna kontaktar Sv. Ridsportförbundets jurist och stämmer av
om vi behöver håääa et eitra årsmöte för at tääsäta en ordnarie
ordförande eääer om Kristna kan fortsäta som ordförande med
tteä Tf. fram tää årsmötet 2021
§12 Verksamhetspäan
 Ny td för fortsätning?

Linda B

Arbetet med verksamhetspäan inäeds genom päanerade
workshops med personaäenl se paragraf 9
§13 Info från Mitsvenskan

Gitan

Styreäsen besäutar at Kristna Maämborg har rösträt på
Mitsvenskas Årsmöte som kommer at ske på äänk den 8/9
De som önskar deätaga från styreäsen kan närvara vid Cafe´ Lofet.
Kristna tar med dator.
§14 Övriga ärenden
En eventueää uppstart av cafe´t tas upp vid nästa styreäsemöte i
samband med at vi även diskuterar päanen för arbetspäikt och ev.
nya rekommendatoner från FHM kring Covid-19
§15 Nästa styreäsemöte
2020-09-27 kl 18.00

Styreäsen

§16 Mötet avsäutas

Ordförande

Kristna avsäutar mötet
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Kristina Malmborg

Linda Björner

Stefan Längeby

