
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2017--08-15 

                     Tid: 18.30   

                     Plats: Klubbrummet   

                     Närvarande  Björn Knutsen, Camilla Borg, Peter Tynelius, Per Bond,Daniel Lindström, Elisabeth 

Axellson, Kristina Rönnblom, Daniel Järnrot, Agnes Askman, 

    

1 Mötets öppnande 

 

 

 

 Daniel 

 

   Daniel Lindsröm öppnade mötet 

2 Val av mötes 

ordförande 

Styrelsemedlemmar Daniel Lindström valdes till mötets ordförande 

3 
Val av mötes 

sekreterare 

STYRELSEN  Björn Knutsen valdes till mötets sekerterare 

4 
Fastställande av 

dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

5 Val av justerare    Danel Järnrot valdes till justerare 

6 
Fasta punkter 

  Förgåendes protokoll gicks igenom 

7 
  Ekonomi 

  Kristina   Budget ser bra ut  vi håller budgeten sommarens läger har 
gått väldigt bra. 
.TDB-kontot går in under styrelsen togs det beslut på 
Vi har kundfodringar det jobbas på med detta Kristina R 
önnblom kollar  detta . Inför 2018 så är målet att varje sektion 
har en budget . 
.Thordenstiftelsen vi kommer att ansöka för renovering av 
faciliteterna i ridhuset. 
Elisabeth Axellsson kollar med Stora Höga vilka stiftelser man 
har sökt . 
Lisen Abrahmsen fortsätter med hjälp och stöd till styrelsen 
angåde swichen togs det belsut på . 
 
 

8 
Personalfrågor 

 Elisabeth/Daniel  Arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har varit på inspektion på SFK 

och det är ett antal punkter vi fick anmärkning på som 

arbetsförbättrande åtgärder som skall genomföras. Nästa 

inspektion sker Måndagen 11/9 

 
 

  



 

 

9 
Ridskolan 

Stallchef/styrelsen  Planering och inventering av mantimmar med fokus på 

anläggningen genomförs på torsdag 17/8 kl18:30 av 

anläggningsgruppen där stallchefen skall medverka. 

Ridkolan har börjat med höstens 2017 lektioner 

10  Min insats 

 

Styrelsen /sektioner 

Björn/Annika/Agnes/C

amilla 

 Varje sektion avlämmnade rapport som  kommer att föras in på 

en årsplanering som kommer att sätts upp i stallar ridhus på 

hemsidan så det blir lättare för våra medlemmar att se vilka 

aktiviter som sker på anläggningen. U-sektion, Cafe sektion 

,Tävlingssektion avlämnade rapport. Anläggningsgruppen har 

möte torsdagen 17/8 kl:18:30 och avrapporterar tillstyrelsen 

efter det. Detta skall vara klart till nästa styrelsemöte. 

11 
 Arvsfonden 

 Ordförande Daniel L  Vi har fått materiel från Karin Ward så vi kan redovisa för 

Arvsfonden  vad vi gjort och vad vill dom ha av SFK Daniel 

Lindström Kontaktar Arvsfonden och Leader i frågan. 

12 Försäkringsfrågor  Styrelsen  Dörr. Dörren Försäkringsbolaget har fått  handlingarna och det 

jobbas vidare på detta och beställa dörr med rätt lås. 

Fyrhjulingen. Försäkringsbolaget har fått handlingarna 

angående Fyrhjulingen det jobbas på detta ärende  13 

13 Nästa möte Styrelsen Nästa möte är tisdagen 12/9 kl:18:30 i klubbrummet 

14 Mötets avslutande Styrelsen Ordförande Daniel Lindström avslutade mötet. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

       Ordförande           Sekreterare                  Justerare 

 

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

  Daniel Lindström   Björn Knutsen          Daniel Järnrot 

 


