PROTOKOLL
Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2019-02-10
Tid: 18:00
Plats: Kontoret, Färsta ridcenter
Närvarande
Linda Strandfjäll
Henrik Johansson
Madelene Jonsson
Kristina Malmborg
Johanna Grundberg
Mikael Fridlund
Birgitta Lindstrand via telefon
Marie Backlund repr t-sek
Frånvarande
Meja Sörlin repr u-sek
Katarina Savolainen repr supporters
Carita Nordström
§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 Henrik Johansson att justera protokollet.
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§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Föregående protokoll Lades till
handlingarna.
§6 Information från sektionerna
Marie från t-sek informerade att man sett över de hindermaterial som finns och vad
som behöver investeras eller åtgärdas, bland annat skall det köpas in nya skenor och
skållor. T-sek har tillsammans med Henrik i anläggningsgruppen räknat ut
materialkostnaderna.
Det beslutades att T-sek framöver ska försöka att månadsvis budgetera tävlingar,
arrangemang och vissa veckoträningar. En del träningar kan dock vara svåra att
månadsbudgetera.
Träningsmöte kommer att äga rum 28/2.
Övriga sektioner frånvarande.
§7 Information från ridskolechefen
Gittan informerade att kopieringsmaskinen blivit utbytt och att vi nu framgent själva
kommer att stå för kostnaden för toners.
Ponnyerna Bill och Kråkan har flyttat och ligger nu ute för försäljning. Hästen Novirak är
tillbakaskickad till hästhandlaren och Nova kommer också att skickas tillbaka. Detta på
grund av att dessa hästar inte fungerar optimalt i verksamheten. 2 nya hästar har köpts
in, Queen och Hilding. Hilding kommer eventuellt skickas tillbaka medan Queen
förmodligen kommer att stanna kvar.
§8 Mål H Verksamhetsplan/Personal
Susanne Wrang tjänstgör nu 100% .
Maria Bergman håller hopplektioner för ryttarsatsningen på onsdagar. Där är även
privata ekipage välkomna att anmäla intresse till Gittan i mån av plats.
§9 Ekonomi
Mikael redogjorde för det ekonomiska läget.
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En förändring i avskrivningsplanen för ridskolans hästar är påbörjad. Denna förändring
kommer ge en mer korrekt uppskattning av hästarnas värde.
Styrelsen beslutar att godkänna årsbudgeten för 2019.
§10 Verksamhet
1. Rapport från anläggningsgruppen.
Traktorn har varit ur funktion under en veckas tid och medans felet lokaliserats har en
granne hjälpt till med att bland annat köra ut rundbalar i hagarna. Nu är färstas traktor
lagad och åter i bruk. Göran har åtgärdat bromsarna på hästtransporten.
Stalltaket har blivit skottat. Det läcker in i en spilta på ponnysidan, förmodligen är det
kondensvatten. Det är felanmält till kommunen.
Förslag kom in om att strukturera om anläggningsgruppen till en form av kommité där
man inte behöver ha någon styrelsepost för att vara med och där man kan samverka
med de andra sektionerna/kommitéerna. Styrelsen tog emot förslaget positivt men ser
gärna att man har en person som är ansvarig för den gruppen/kommitén som kan vara
en länk till styrelsen.
2.











Förbedelser för årsmötet
Årsmötesordförande: Lars Skandevall har tackat ja till att vara ordförande.
Årsberättelse: sprids på samma sätt som senast.
Fika: Madde köper bullar.
Blommor till avgående: Linda köper.
Motioner: Inga motioner inkomna.
Supportersektion: Styrelsen föreslår att supportersektionen ersätts av en
kommité.
Revisorernas berättelse: Sprids på samma sätt som senast
Fastställande av årsavgift: Försäkringsavgiften samt avgiften till mittsvenska
ridsportförbundet har höjts. Styrelsen föreslår att höja medlemsavgiften med 15
kr/år per medlem vilket skulle innebära att medlemsavgiften för junior höjs från
240 kr till 255 kr och avgiften för senior höjs från 340 kr till 355 kr.
Förslag på valberedning från styrelsen: Ingela Arvidsson samt Johanna
Grundberg har visat intresse för att ingå i valberedningen. Styrelsen fortsätter att
leta efter fler intresserade.
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Förslag på sekreterare till årsmötet: Kristina Malmborg har tackat ja.

3. Sponsorgruppen.
Linda kopierar upp listor samt checklistor till de olika sponsorpaketen att ha med på
årsmötet.
Inventering av sponsorskyltar har gjorts och de som inte betalas i dagsläget kommer att
plockas ner.

§11 Övriga ärenden
1. Påverkansdag 20190126. Kristina väntar på material från sisu för att kunna gå
vidare med det.
2. Mittsvenska ridsportförbundets årsmöte 2019-03-03. Linda går på det.

§12 Nästa styrelsemöte
Förslag 190310, beslut fattas efter årsmötet.
§13 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_________________________
Vid protokollet Madelene Jonsson

_________________________
Justerare Henrik Johansson
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