PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb
Datum: 2019-04-07
Tid: 18.00 - 20.00
Plats: Kontoret, Färsta ridcenter
Närvarande: Linda Strandfjäll, Kristina Malmborg, Stefan Längeby, Madelene Jonsson, Marie Backlund, Tove Högman Ording och Lisbet Sander.
(Marie också representant för TSEK). Ridskolechef Birgitta Lindstrand är med på telefonlänk på §1-7.
Frånvarande: Mikael Fridlund och Carita Nordström samt representant från USEK.
Diskussionspunkt
§1 Mötets öppnande
§2 Val av sekreterare
§3 Val av justerare
§4 Godkännande av dagordning
§5 Föregående protokoll, protokoll
från konstituerande styrelsemöte
190224
§6 Information från sektionerna
1. USEK

Åtgärd
 Ordförande Linda Strandfjäll hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
 Styrelsen beslutade att välja Kristina Malmborg att föra protokoll under
mötet.
 Styrelsen beslutade att välja Madelene Jonsson att justera protokollet.
 Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
 Föregående protokoll lades till handlingarna.



USEK ej närvarande.

Ansvarig
Ordförande
Sekreterare
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

2. TSEK






3. Cafégruppen

§7 Information från
ridskolechef/ridskolan









Anmälnings och mötesbokningssystemet Doodle har nu implementerats och
medlemmarna kan nu anmäla sig vida detta system som funktionärer på
tävlingarna på SFRK. TSEK tycker sig i detta tidiga skede se att de når ut till fler
tävlingsekipage som tävlar för klubben och fler anmäler sig som funktionär till
tävlingarna.
TSEK har inte lyckat få till träningsdatum för Kerstin Ahlgren. De planerar att
boka in helgträning för Marita Lund och Maria Ia Eriksson.
TSEK har renoverat och målat klart 19 hinderstöd. De kommer ta fram en
offert på nyckelhålskenor att uppdatera hinderparken. Ca 30 hinderstöd kvar
att gå igenom och renovera.
Monica Ljung, Lena Engström, Margot Hellberg, Johanna Mattisson, Åsa och
Maria Lindroos kommer att ställa upp som ansvariga i cafégruppen. Stefan
Längeby i styrelsen kommer att vara cafégruppens kontaktperson till
styrelsen.
Möte för cafégruppen bokas till den 16 april kl 18 på Färsta. Styrelsen
närvarar.
Ridledarkursen kommer att genomföras på Färsta v25-26. 8 deltagare.
Anmälan går via Mittsvenskan. Blivande ridledarna kommer att ha
inackordering på Färsta vilket innebär att 4 mål mat om dagen ska serveras
dessa dagar. Planering behöver göras. Birgitta har gjort offert på detta.
Två nya hästar har kommit till Färsta, Oregon (skimmel) Galileo (brun). De har
karantän för tillfället och tyvärr har Oregon visat sig ha löss. 32 000kr från
billotteriet användes för att kunna köpa lite mer välskolade hästar.
Sussie Wrang är sjukskriven tre veckor till. Timvikarier tas in under tiden för
att ersätta hennes frånvaro.

Marie Backlund

Stefan Längeby

Birgitta Lindstrand



§8 Ekonomi
1. Genomgång av kassör samt
framtagande av nyckeltal
att jobba med.
§9 Personal
1. Vikariat





2. Guns pension
3. HLR för personal




§10 Verksamhet
1. Rapport från
anläggningsgruppen



2. Sponsorgruppen



Baskurs anordnas av SvRF. Ansökan från idrottslyftet kan göras för viss del av
anmälningskostnaden. Linda kommer gå via Mittsvenskan. Anmälan av
intresserade upptogs av Linda. Anmält intresse Madelene, 2 från USEK, Tove
samt Tilde Kronman (ska gå för sin ridledarkurs).
Bordläggs till nästa styrelsemöte. Kassör ej närvarande

Det är svårt för SFRK att få in timvikarier till stall och anläggning, när det är
korttidsfrånvaro. Styrelsen diskuterar problemet. Kontakt bör tas med
arbetsförmedlingen för att använda sig av deras tjänster. Linda pratar med
Gittan om detta.
Offert begärd från T-redovisning om outsourcing av ekonomin.
Ska genomföras i maj/juni när hästarna går ute dygnet runt. Det ger mer tid
till personalen att kunna gå ifrån ordinarie stalluppgifter.
Städdag – lördag den 4e maj, tid 10-14. Avisera hemsida och i stallet. Gittan
fixar anslag. Klubben fixar hamburgare till lunch. Reservdag söndag 5e maj om
det är dåligt väder på lördagen. Anläggningsgruppen (Marie Backlund, Birgitta
Lindstrand, Carita Nordström och Henrik Johansson) kvarstår. Gittan
sammankallar anläggningsgruppen för att planera städdagen.
Sponsorgruppen är utökad med Sara Gradling och Emma Ahlström. Lista om
vilka hästar som är sponsrade ska göras och sättas upp i stallet. Många hästar

Mikael Fridlund

Personalgruppen
(Kristina/Linda/Brigitta)

Anläggningsgruppen

Tove Högman Ordning

3. Policys – Reducering och
uppdatering
4. IT, programvaror och
uppdateringar
5. Styrelsearbete
6. Hemsida



7. Krishantering



8. Kommande Projekt – tex Ny
anläggning
9. HLR







§11 Påverkansdagen – fortsättning




§12 Övriga ärenden
1. Ridlekis/ponnylekis



2. Utbildningsbehov




är sponsrade. Ingen ny sponsor för hinder/tävlingar har kommit in än. Gamla
sponsoravtal kontrolleras och följs upp.
Genomgång och uppdatering av våra policys ska göras av styrelsen. Styrelsen
bokar in ett Policymöte 26 maj kl 11 på Färsta.
Bordläggs.
Stryks. Ej relevant.
Madelene Jonsson har gått fortsättningskursen för att hantera SFRKs
hemsida. Önskar gå grundkursen. Madelene blir därefter ansvarig för
styrelsens arbete på hemsidan. Diskussion följde om administratörer av SFRK
på FB och statusuppdateringar. Behöver struktureras upp. Marie Backlund
informerade att Vera Bylund i TSEK är duktig på hemsidor informationsflöden.
TSEKs del är klar och mailad till Kristina Malmborg. Linda och Kristina är
ansvariga för att sätta ihop detta.
Kristina informerar kort från föregående referensgruppsmöte. Denna punkt
ska läggas som egen paragraf till nästa kallelse.
Se punkt ridskolan.
Styrelsen ska på bästa sätt arbeta in detta och implementera detta i den
dagliga verksamheten. Kristina skickar sammanställningen från Andreas till
styrelsen.
Madelene och Carita får i uppdrag att göra en skiss på hur ett ridlekis kan
anordnas för att beräkna kostnader/intäkter.
Basutbildning – se ridskolan
Grundläggande hemsideutbildning SISU. Madelene önskar gå. Se Hemsida.

Madelene Jonsson

Linda och Kristina

Kristina

Madelene och Carita

3. Övrig fråga

§13 Nästa styrelsemöte 2019-05-12
kl 18.
§14 Mötet avslutas






Linda informerade kort om ordförandeutbildningen hon har gått via SISU.
Önskemål har kommit från medlem att information ska sättas upp i ridhuset
om hur och vart man betalar in anläggningsavgift och vilka regler som gäller
samt vilka som har betalt. Diskussion om ev. utlämning av nyckel till ridhuset
sker när anläggningsavgift sker. Linda kontrollerar vad som gäller med Birgitta
och återkopplar till styrelsen.
Nästa styrelsemöte är 2019-05-12 kl 18.

Styrelsen



Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

