
 

 

             Protokoll styrelsemöte 

                     Datum:  2016-09-21 

                     Tid: 18.30 

                     Plats: Klubbrummet 

                     Närvarande:    Björn Knutsen, Jennie Bergsten, Cecilia Olsen, Peter Tynelius,  

                                              Lisa Tynelius –US sektionen, Daniel Jarnrot 

 

 

 

                     Deltagare: 

    

1 Mötets öppnande  

 Cecila 

 

  Mötet öppnades 

2 Val av mötes 

ordförande 

  Cecilia Olsen valdes till mötets ordförande 

3 
Val av mötes 

sekreterare 

  Björn Knutsen valdes till mötets sekreterare 

4 
Fastställande av 

dagordning 

 Dagordningen fastställdes. Förgåendes protokoll gicks igenom 

5 Val av justerare  Daniel Jarnrot 

6 
Fasta punkter 

  

a 
  Ekonomi 

  Jennie  Ekonomiska utsikter 2017 hoppas på en fortsatt positiv 
utveckling samt att sponsringen ses över. 

b 
Personal 

 Camilla/Cecilia Inplanerat personalmöte har genomförts. Personalens löner har 

justerats enligt avtal. 

C 
 Anläggning 

 Björn Lilla delen av klubbstallet färdig småarbeten kvarstår åtgärdas 

allteftersom. 

d 
 Medlem&Hyresgäst 

 Ny hyresgäst på väg in. Då hästen är från ett hög risk stall så 

kommer det att vara strängare hygienkrav. Hästägarna har fått 

föreskrifter hur hanteringen skall ske dom första 3 veckorna. 

e  Ridskolan 

 

Cecilia/ Camilla Elevantalet har ökat från 62 till 102 elever och den positiva 

utvecklingen fortsätter. 

f 
 Ungdomssektion 

 U-sektion kommer att hålla ett möte onsdagen 28/9 

Angående Julshowen och fyrtioårsjubileum 



 

U-sektionen skall driva på så att ridlekis genomförs samt 

genomför värvning av medlemmar till u-sektion i 

ridskolegrupperna 

g Fyrtioårsjubileum Björn/Peter/Daniel Fyrtioårsjubileum slås samman med julshowen. Per Bond har 

film om klubben som skall överföras på DVD. Bilder har kommit 

in som är från förr om klubben. 

h Brand och 

skyddsrond 

Peter Brand och skyddsrond genomfördes på SFK 2015 och det är 

några punkter kvar att åtgärdas. Och det är typ 

utrymningsvägar och kontroll av brandskydd, vi jobbar vidare 

med dom här punkterna. 

i  Tävlingssektionen Jennie Tävlingssektion ansöker om att få tillstånd att inköp av en 

stereoanläggning till SFK. Styrelsen beslutade att bevilja detta 

och Lisa Tynelius tar med sig detta till U-sektionsmötet på 

onsdag 28/9. Peter Tynelius kollar med Datia. 

j Ridunderlag Cecilia Vi har problem med underlaget i paddockar och ridhus. 
Styrelsen beslutade att vi jobbar vidare med att få struktur på 
arbetet. 

k  Tävlingen Jennie Transporter måste bort från parkeringen vid tävlingen 1/10 vi 
meddelar detta via tavlorna i stora och lilla stallet. 
Jennoie Bergsten kontaktar Johan Hansson och Per Bond inför 
tävlingen 1/10, för att få hjälp med harvningen av underlaget 

l Styrelse mail Cecilia Styrelsemail finns och samtliga styrelsemedlemmar har fått 
inloggningsuppgifter. 

m Pantamera Cecilia Pantamera har inbringat i dagsläget 75000 till klubben. 
Och styrelsen beslutade att en del av pengarna skall gå till 
utrustning till ridskolehästar samt inköp av en klubbhäst. 

n Schema Styrelsen Styrelsen kommer att ha ett rullande schema på kontoret 
alternativt klubbrummet för att vara tillgängliga för 
klubbmedlemmar detta kommer att annonseras på hemsidan 
och Facebook och anslagstavlorna i stallen. 

O Flaggor Annika/Peter Flagga med SISU logga och skyllt som visar samarbetet. 
Vift vift. 
Peter kollar flaggstänger med Bertils järn. 

P Nycklar Styrelsen Nycklar till sadelkammare och anläggning vi jobbar vidare med 
att strukturera upp det. 

q Regler ströplats  För att få ordning och struktur på ströplatserna så skall man 
namna/numrera med box nr sin ströplats. 
Har man inte märkt sin ströplats så riskerar man att bli av med 
sin plats, och det är en plats=> en pall som gäller. 

r Övriga frågor Styrelsen Det har kommit in förslag på helpension häst. 
Styrelsen beslutade att jobba vidare med denna fråga. 

s  Nästa möte Styrelsemedlemmar Tisdagen 18/10 kl:18:30 

t Ordförande Cecilia  Ordförande avslutade mötet. 

    

 
 

  



 

 
 

  

 
 

  

    

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

       Ordförande           Sekreterare                  Justerare 

 

..............................       ........................           ...........................  

  Cecilia Olsen   Björn Knutsen          Daniel Jarnrot 

 


