
 

              Dagordning 
                     Datum: 2014-04-15  
                     Tid: 18:00 
                     Plats: Klubbrummet 
                     Deltagare: Lena Wikström, Camilla Tynelius, Cecilia Olsen, Charlotte Jonsson-Sörensson,  
Yvonne Hallgren och Lotta Botö. 

 
 Ämne Föredragande 

Tid och karaktär 
Åtgärd/Protokoll (vem gör vad och när) 

1 Mötets öppnande  Ordförande förklarar mötet öppet 

2 Sekr. & justerare  Lotta och Yvonne 

3 Ekonomi  Den ekonomiska situationen är kritisk, och styrelsen har 
beslutat minska ner på personalens timmar, detta innebär 
minskad service för våra hyresgäster. Dessa är meddelade 
beslutet vid stallmötet 140413. 

4 Dagordning   Godkänns 

5 Uppföljning föregående 
protokoll 

 Godkänns  
 
 
 

6 Rapporter   

a Anläggning 
 

Yvonne Anläggningsgruppen har haft ett planeringsmöte och 
sammanställt en prioriteringslista för användandet av 
Kommunens anläggningsstöd om 460 000 kr. 

b Personal Lena/Yvonne 
Charlott 

Terminsplanering/teorivecka: 
Styrelsen beslutar att varje termin ska antingen en vecka (ex 
sportlov eller påsklov) vara en teorivecka, eller så sprids 
teoridagar ut under terminen. På loven ska det finnas allsidiga 
aktiviteter anpassade till alla utbildningsnivåer för både vuxna 
och barn att kunna delta i. Dessa teoridagar/vecka ska ingå i 
terminsavgiften. 
 
Lok stödet: 
Styrelsen beslutar att underlaget till  LOK-stödet ska fyllas i 
månadsvis för att underlätta inför redovisande i februari samt 
augusti. 

c Medlem & hyresgäst Cecilia  Cecilia är kontaktperson för sommargäster/sommarhagar och 
arbetar aktivt med uppgifterna kring detta. 

d Ridskola/hästgrupp Camilla/Yvonne 
 

Klubbhästarna har gått upp i vikt sedan de fått fri tillgång till 
hösilage i hagen. Styrelsen ska tillsammans med personalen 
se över möjlighet att stänga av tillgången till foderhäckarna i 
hagarna under del av dagen, samt se över klubbhästarnas 
foderstater och reglera dessa. 

7 Frågor   

a Lektionsavgift för elever 
med egen häst som inte är 
uppstallad på SFK. 
 

Lisen gm Lotta Lisen har meddelat styrelsen om att ridelever med egen häst 
som inte är uppstallade på SFK får avdrag för egen häst men 
dessa betalar inte någon anläggningsavgift.  
 
Därför beslutar styrelsen att avdrag för egen häst för elev med 
häst som inte är uppstallad på SFK endast gäller om eleven 
har betalat anläggningskort för halv- eller helår. Detta beslut 
gäller from HT-14. 

b Anonyma förslag Charlotte Styrelsen förtydligar att anonyma ärenden inlämnade via den 
elektroniska- eller fysiska förslagslådan inte behandlas. 

8 Övriga frågor   

a Ridning på annans mark Charlotte 
 

Markägaren Torgny vid ”Solskenet” har kontaktat styrelsen 
och påtalat att ridande har tagit ner gärdsgården för att kunna 
rida in på hans mark.  
Styrelsen beklagar detta och vill uppmana samtliga 
medlemmar i SFK att detta är förbjudet. 

b Bilaga 1, uthyrning av 
klubbhästar 

Carolina Stranne Styrelsen meddelar att ridläraren ställer sig bakom beslutet. 
Administrationen av uthyrningen har inte varit fungerande och 
beslutet är taget av säkerhetsskäl.  



Diskussion förs om vidare uthyrning med väl fungerande 
administration, och ridning ska i så fall ske i organiserad form 
under ledning av personal. Beslutet fattades med majoritet av 
styrelsen.  

10 Nästa möte  Meddelas på hemsidan inom kort. 
 

11 Mötets avslutas 

 
 Ordföranden förklarar mötet avslutat 

 

 
 
Ordförande Sekreterare Justerare  
 
 
 
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 
Charlotte Jonsson Sörensson Lotta Botö Yvonne Hallgren  
 

 
  



 
Att göra: 
 
6b: Yvonne meddelar Malin angående teminsplaneringen. 
      Yvonne ber Malin om en uppdaterad arbetsbeskrivning. 
       Lena meddelar Malin att underlaget till LOK-stödet ska föras in månadsvis. 
 
 c: Cecilia fortsätter arbetet kring sommargäster/sommarhagar 
 d: Yvonne hör med personalen angående klubbhästarnas foderstater och kollar möjligheten     
att stänga av tillgången till foderhäckarna i hagarna under del av dagen. 
 
 
Lotta vidarebefordrar hästgruppens senaste protokoll till styrelsen. 
 
 


