PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb
Datum: 2019-05-12
Tid: 18.00 - 20.00
Plats: Kontoret, Färsta ridcenter
NÄRVARANDE: Linda Strandfjäll, , Stefan Längeby, Mikael Fridlund, Carita Nordström (fr kl.19.30), Marie Backlund, Birgitta Lindstrand (punkt 17) samt Lisbet Sander.
Diskussionspunkt
§1 Mötets öppnande
§2 Val av sekreterare
§3 Val av justerare
§4 Godkännande av dagordning
§5 Föregående protokoll

§6 Information från sektionerna
1. USEK
2. TSEK
3. Cafégruppen

Åtgärd
Mötet öppnat
Lisbet Sander
Stefan Längeby
Dagordningen godkändes
http://www.sfrk.net/globalassets/sundsvalls-fk--ridsport/dokument/protokoll/styrelsemote-2019-04-07.pdf
Läggs till handlingarna

Ansvarig
Ordförande
Sekreterare
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

USEK: Ingen representant med på mötet.
TSEK: Marie ger en lägesraport. Alla hinderstöd klara, kvällstävlingarna
gick bra.
CAFEGRUPPEN; Stefan ger en lägesrapport. Ansvariga för tävlingarna
17-19 maj klara. Övrig planering i samband med dessa tävlingar är
också under kontroll. Stefan ska ha ett avstämningsmöte med
ansvariga torsdagen den 16:e.Tills dess vill han ha listor på vilka som

Representant USEK
Marie Backlund
Stefan Längeby

kommer att bemanna i kiosk och cafeteria.TSEK ansvarar för att
bemanna med kafépersonal. Funkar bra via Doodle. Diskussion om
hur frågan med cafeterian ska lösas på långsikt. I avvaktan på en
långsiktig lösning får vi vara nöjda med att lösa bemanning och
ansvariga tävling för tävling.
Stefan jobbar på.
§7 Information från ridskolechef/ridskolan

§8 Ekonomi

Information om personalläget.
Behov av dikning av stora ridbanan.
Frågan om hantering av stallgödsel behöver en ny lösning. Ballast
tillfrågande.
Familjedag planeras till den 1/6.
Ridledarkurs 15-28/6, 8 elever.
Ponnytävling Näset den 30/5.
De planerade Ridlägren är bra bokade.
Referensgruppsmöte onsdagen den 15/5.
Behov av laga stuprör/tak är beställt av Takringen.
Ev. ska byte ske av belysning, LED och rörelsevakt är aktuellt för att få
ner elkonsumtionen.
Behov av påfyllning av underlag på stora ridbanan?
Möjligheten att stycka av hagarna ska ses över.
HLR utbildning planeras genomföras under juni.
Gittan ska hålla invigningstalet på Ridsportförbundets
föreningsstämma.

Birgitta Lindstrand

Mikael Fridlund

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
3. Policys – Reducering och uppdatering
4. IT, programvaror och uppdateringar
5. Hemsida
6. Krishantering
7. Kommande Projekt – tex Ny anläggning
§11 Påverkansdagen – fortsättning
§12 Övriga ärenden
1. Ridlekis/ponnylekis
2. Utbildningsbehov
3. Övrig fråga
§13 Nästa styrelsemöte 2019-06-09 kl 18.00
§14 Mötet avslutas

Kassörens bedömning är att utfallet följer den uppsatta budgeten.
Periodisering av intäkter och kostnader ska ses över.
Arbetet med nyckeltal kvarstår.
Rutiner för hur vikariat och ledigheter diskuteras.
Guns planerar att gå i pension fr.o.m. augusti. Diskussion om hur
arbetsuppgifter kring Anläggningen, Stall, Ekonomi, Bokföring etc. på
bästa och mest effektiva sätt kan utföras.

Personalgruppen
(Kristina/Linda/Brigitta)

Carita inte på plats
Tove inte på plats
Madde och Micke ska gå lämplig utbildning.
Referensgruppen träffas onsdagen den 15/5 kl 13
Se mail skickat 9 april 2019.

Anläggningsgruppen

Madde och Carita planerar för detta
Hemsidan, se ovan.
Städdagen gick bra. Mycket jobb i cafeterian och köket. Grillen lagad.

Madelene och Carita

Tove Högman Ordning

Madelene Jonsson
Kristina

Styrelsen
Ordförande

