PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-08-19
Tid: 18:00
Plats: Kontoret, Färsta ridcenter
Närvarande
Linda Strandfjäll
Henrik Johansson
Madelene Jonsson
Kristina Malmborg
Carita Nordström
Johanna Grundberg
Gunnel Modin (representant supportersektionen)
Marie Backlund (representant Tävlingssektionen)
Frånvarande
Mikael Fridlund
Johan Ording
Birgitta Lindstrand
Representant Ungdomssektionen
§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 Carita Nordström att justera protokollet.
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§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll Lades
till handlingarna.
§6 Ekonomi
Generell genomgång av resultat och balansrapport då kassören var frånvarande.
Kostnaden för hönät till rundbalarna ska sammanställas av Gittan.
§7 Information från sektionerna
• Supportersektionen
Gunnel informerar att det är svårt att få medlemmar att ställa upp i cafeterian under
höstens tävlingar.
Valberedningen har inte lyckats värva några nya ledamöter eller suppleanter till
supportersektionen.
Vidare informerade Gunnel att de tacksamt tar emot hjälp att rensa i köket.
Botten på grillen är utsliten. Henrik Kollar upp hur man kan lösa detta.
• Tävlingssektionen
Marie Informerar om att sommarens banträningshoppningar gått med vinst, men att
man känt av konkurrensen från andra klubbar som haft liknande arrangemang ungefär
samtidigt.
Policydokument angående organiserade träningar bör ses över och förtydligas
omgående.
Vidare diskuterades förberedelse av anläggningen innan träningar. Bevattning, harvning
och annan förberedelse av underlaget bör planeras så att det infaller så nära
träningstillfällena som möjligt.
Personalgruppen får i uppgift att ta fram förslag på hur mockning och gödselhantering
från ridbanorna ska fungera.
• Ungdomssektionen
Ingen representant närvarande.

§8 Mål H Verksamhetsplan/Personal
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Eva Hägglund fortsätter att arbeta som ridinstruktör den här ridterminen.

§9 Verksamhet
Kultur och fritid har utsett en utredningsgrupp som ska utreda huruvida färstas
anläggning ska flyttas eller renoveras på plats. Beslut skall fattas i nämnden i januari
2019.
§10 Övriga ärenden
Översyn över rutiner och säkerhetstänk kring färstas förebilder, stallvärdinnor och andra
ideellt arbetande på anläggningen. Respektive styrelsemedlem ska fundera och komma
med förslag angående detta till nästa styrelsemöte.
§11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte – 2018-09-16, kontoret Färsta ridcenter
§12 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_________________________
Vid protokollet
Madelene Jonsson

_________________________
Justerare
Carita Nordström
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