
              Protokoll styrelsemöte 
                     Datum: 2013-05-15
                     Tid: 19.30
                     Plats: Klubbrummet
                     Deltagare: Per Bond Björn Knutsen Josefine Hansson Lotta Botö Lena Wikström
Lisen Carlsson 

1 Mötets öppnande 1 min Ordf Per Bond öppnade mötet

2 Val av mötesordförande 1 min Per Bond
3 Val av mötessekreterare 1 min  Björn Knutsen 
4 Fastställande av 

dagordning
2 min Fastställande av dagordning genomfördes.

a Justerare Lotta Botö
5 Fasta punkter 20 min
a Anläggning Per/Björn Anläggningsgruppen lämnade rapport om hur bytet av material 

i ridhuset och stora och lilla ridhuset genomfördes se bilaga 1.
b Personal Josefin/Lena Liz har en önskan om det kan avsättas en tid till henne 

på styrelsemötena styrelsen beslutade att tillse att 
detta om möjlighet finnes att genomföra detta till HT-
2013. Styrelsen beslutade att då Liz 
har gått 80 procent kommer hon att få hjälp med vissa 
arbetsuppgifter och  få hjälp med boxuthyrningen och 
mottagandet av nya hyresgäster för och  det är Lisen 
Carlsson som kommer att hjälpa henne med detta.

c Ekonomi Barbro Ekonomin är inte bra vi saknar 50000 till utgifterna som är 
större än inkomsterna så tog styrelsen belsut på vilka 
räkningar som skulle prioteras och det beslutades att ett extra 
styrelsemöte Tisdagen 21/5 och där skall enbart SFKs 
ekonomi avhandlas på grund av detta.
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Medlem & hyresgäst Lisen  Lisen C förredrog att det finns sommargäster som vill hyra ins 
sig på anläggningen men det är fler om vill hyra  box i 
dagsläget så kan vi bara erbjuda rasthage och det är bara två 
uteboxar som är  lediga. För att förhoppningsvis stimulera att 
våra medlemar som har häst på ,SFK vill hyra ut sin box på 
sommaren.Så beslutade styrelsen följande om man kan hyra 
ut sin box under juni ,juli, augusti under den tid du hyr ut din 
box sp halveras hyran  

e Framtid SFK/Växande 
Verksamhet

Karin Ansökan om idrottslyftet  har genomförts

f US Föräldramöte kommer att genomföras torsdagen 30/5 för att 
försöka få igång föräldrar och dom yngre barnen i dom olika 
grupperna Rosa, Björn K och Barbro L genomför detta.

6 Frågor 45 min
a Rökfri anläggning Lotta Botö skall höra skyltar till rökruta till anvisad plats.
b Ambitionsnivån i klubben Det beslutades att det skall sättas samman en grupp med 

olika som skall jobba med värdegrund och ambitionsnivån 
Josefine Hansson skall fråga runt och tillser att detta blir 
genomfört.



c Städdag Arbetsdagen blev en succe nystart det komm totalt 42 pers 
och det var en rolig trevlig dag där i stort allla 
arbestuppgifterna blev lösta SFKs styrelse vill på detta sätt 
tacka alla som var med för en väl genomförd dag. 

d Uppstallning kortidhyra Se bifogad text som skickats till styrelsen från TS.
Beslut om kortidshyra har tagits tidigiare och och lapp kommer 
upp om vad som gäller

e Jourshema Se medföljande bilaga 

7 Övriga frågor 15 min
a Kontrakt på privathästar  som används i verksamheten Liz har 

lämnat in ett kontrakt förslag som skall gås igenom av 
ekonomigruppen för att kunna godkännas och genomdrivas.

 b Det beslutades att det skall genomföras ett extra möte 
angående ekonomin i klubben  tisdagen 21/5 kl:18:30 

8 Nästa möte 2 min Nästa ordinarie styrelsemöte onsdagen 19/6 kl:18.30 
klubbrummet.

19 Mötet avsl. 1 min Ordf Per Bond avslutade mötet.

Fattade beslut: Att genomföra ett extra styrelsemöte angående ekonomin och åtgärder
Tisdagen 21/5 kl:18:30
Att Lotta Botö får fram skyltar om anvisad plats för rökning.
Att stimulera uthyrning av privatboxar under sommarperioden.
Lisen Carlsson skall hjälpa Liz ned kontrakt och mottagande av nya hyresgäster till 
boxuthyrningenpå anläggningen.
Att det skall sättas samman en grupp som skall jobba med värdegrunden samt klubbens 
ambitionsnivå Josefine Hansson avrapporterar detta.
Att föräldramöte skall genomföras för att få igång föeräldrar och dom yngre ryttarna i SFK.
Björn K och Barbro och Rosa tillser att detta blir gjort.
Att kontraktförslag från Liz angående privathästar som används i verksamheten granskats
av ekonomigruppen så det kan tags i drift till HT-2013.
Att detta är rätt sätt att genomföra arbetsdagerna på.
Att göra till nästa gång:

Sekreterare Justerare

------------------------------ ------------------------------


	Val av mötessekreterare
	Fastställande av dagordning
	Justerare
	Fasta punkter
	Anläggning
	Personal
	Ekonomi
	Medlem & hyresgäst
	Framtid SFK/Växande Verksamhet
	US
	Frågor
	Övriga frågor
	Nästa möte
	Mötet avsl.

