PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundvalls Fältrittklubb
Datum: 2019-06-09
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Nya baracken, Färsta ridcenter
Närvarande: Linda Strandfjäll, Kristina Malmborg, Mikael Fridlund, Carita Nordström, Stefan Längeby,
Marie Backlund (närvara, Tove Högman Ording. Ridskolechef Birgitta Lindstrand närvarade under
punkt 1-6.
Frånvarande: Madelene Jonsson, Lisbet Sander och representant från Usek.
Diskussionspunkt
§1 Mötets öppnande
§2 Val av sekreterare
§3 Val av justerare
§4 Godkännande av
dagordningen

§5 Föregående protokoll
§6 Information från
ridskolechef/ridskolan

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 Mikael
Fridlund att justera protokollet
Styrelsen beslutade att godkänna
dagordningen. Punkt 6och 7 bytte plats i
kallelsen.
Övriga punkter som lades till var:
 Medlemsenkät
 Viktgräns elever
 Räknande på foderstat
Bordläggs till nästa styrelsemöte
Sommarbetet
Arrendet för ponnybetet är uppsagt. SFRK
kan ha kvar ponnybetet för 2019 men
behöver hitta nytt bete för sommaren
2020. Valackerna går på samma
sommarbete som förra året. Stona går på
samma sommarbete som tidigare hos
Matilda Lindstrand.
Ridledarkurs
8 anmälda. Är planerad mellan 15/6 och 14
dgr framåt. Det saknas personal för att
kunna laga mat till deltagarna. Förslag ges
att fråga Emil (Amanda Ahlströms bror)
som är utbildad att gå in på timmar för
detta.

Ansvarig
Ordförande
Sekreteraren
Styrelsen
Styrelsen

Föregående
sekreterare - Lisbet
Gittan

Familjedagen
Ridinstruktörerna tycker att familjedagen
var lyckad. Många besökare. Det såldes
mycket fika i kafeterian.
Saltning ridbanorna
Gamla gödselspridaren för att salta
ridbanorna är trasig. Ny gödselspridare är
ärvd och ska smörjas upp för att sedan
salta.
Skyddsrond
Skyddsrond med kommunals skyddsombud
är gjord. Återbesök i november och då ska
åtgärdsplan för de punkter som SFRK fick
nedslag på bara genomförda.
Referensgruppen
Ingen återkoppling på Matildas mejl om att
två ridhus behövs. Frågan är vad som
kommer hända med det utlovade
investeringsbidraget på 900 000kr till SFRK?
Kristina och Marie tar kontakt med Renate
på WSP och Lars-Erik Återgård för att stöta
på om återkoppling om behovet av två
ridhus.
Personal
Göran har begärt att gå i pension på 50%
från och med september.
Gun har begärt att få gå i pension på 50%
från och med september.
§7 Information från
sektionerna
1. Usek

2. Tsek

1. Ej närvarande. Mikael F
informerade att det finns ett driv i
gruppen men saknas kunskap om
styrelsearbete. Tove och Linda
kommer att påbörja arbete med att
stötta gruppen.
2. Junitävlingarna 27-29/6 i Dressyr.
Ingen cafégrupp finns att tillgå. 2
personer kommer finnas
tillgängliga för att grilla under
helgen. En grupp behövs för att

Marie Backlund

§8 Ekonomi

§9 Personal

göra inhandling till caféet. Linda
och Tove tar på sig detta uppdrag.
Ekonomiskt ligger vi klart under budget pga
ökade lönekostnader för sjukdom och
släpande bidragsinbetalningar under våren
2019. Redovisning av vårens tävlingar är ej
heller avstämda.
Nytt personalmöte är inbokat till den 16
juni kl 16.
Diskussion i styrelsegruppen kring regler
och rutiner gällande vikariehantering på
SFRK. Återkopplas till personalgruppen.

§10 Verksamheten
1. Rapport från
anläggningsgruppen
2. Sponsorgruppen

1. Inget att rapportera

2. Behov finns att uppdatera
rutinerna för sponsringsavtalen
med periodisering. Gun har
sponsringskontrakten som
underlag för fakturering.
Sponsringsgruppen har bett
personalen ta ned sponsringsskyltarna i ridhuset som ej är
aktuella. Personalen har fått en
lista på detta, men arbetet är ännu
ej utfört.

3. Policys – När är
nästa träff
§11 Övriga ärenden
1. Enkät
medlemmarna

3. Fortsättning på policymöte för
styrelsen bokas in till den 25
augusti kl 13.00 på Färsta.
1. Förslag från personalgruppen att
genomföra en enkät hos
medlemmarna för att undersöka
vad klubbens medlemmar önskar
få ut av SFRK. Styrelsen beslutar att
detta arbete ska påbörjas.
Personalgruppen tar fram 5-10
frågor både öppna och slutna.
Enkäten föreslås gå ut till
medlemmarna i september.
Kristina från styrelsen finns som
stöd till personalgruppen till detta
arbete.

Kassör

Linda/Gittan/Kristina

2. Viktgräns elever

3. Foderstat

§12 Nästa styrelsemöte
§13 Mötet avslutas

2. Styrelsen funderar kring behov av
viktgräns på vissa hästar. Styrelsen
kommer begära ridskolechefens
återkoppling om detta på nästa
styrelsemöte.
3. Styrelsen funderar kring om
hästarna går på den optimala
foderstaten. Styrelsen kommer
begära ridskolechefens
återkoppling om detta på nästa
styrelsemöte.
OBS! Ordförande kallar styrelsen till nästa
styrelsemöte i augusti.
Ordförande tackar för visat intresse och
förklarar mötet avslutat.

_____________________________
Vid protokollet
Kristina Malmborg
Sekreterare

_____________________________
Ordförande
Linda Strandfjäll

Ordförande
Ordförande

_____________________________
Justerare
Mikael Fridlund

