
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2017-09-12 

                     Tid: 18.30   

                     Plats: Klubbrummet   

                     Närvarande  Björn Knutsen,Peter Tynelius,Daniel Lindström, Elisabeth Axelsson,Kristina 
Rönnblom, Camilla Borg.Lisa Tynelius, Agnes Askmann 

    

1 Mötets öppnande 

 

 

 

 Daniel 

 

  Daniel Lindström öppnade mötet 

2 Val av mötes 

ordförande 

  Daniel Lindström valdes till mötets ordförande 

3 
Val av sekre& 

Justerare 

  Björn Knutsen valdes till mötets sekerterare . 

Elisabeth Axelsson valdes till justerare 

4 
Fastställande av 

dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

5 Val av justerare    

6 
Förgåendes 

prototokoll 

  Förgåendes protokoll gicks igenom 

a 
  Ekonomi 

 Kristina   Håller budget  ca 140000 på kontot men återhålsamhet krävs 
då  löner och räkningar skall betalas.. 
  
Faktura underlaget ridlektioner mot medlemsregistret vi tillser 
att Liz Lamora och Åsa Sjöqkvist sammanstrålar i detta ärende 
Elisabeth Axellsson Tillser att detta genomförs. 
 
Ekonomi vid tävlingslicenser. Följande beslut togs i dettta 
ärende. 
Vid laganmälan är anmälan bindande vid återbud  är laget  
solidariskt betalningsansvariga SFK debiterar laget för 
kostnaden. 
 
Ekonomi domarpengar. 
Faktura underlag för domarkostnader måste in och det är 
fulständigt fakura underlag som måste in för att SFK skall 
kunna betala ut pengar till domare. Camilla Borg kontaktar 
tävlingssektionen för att få in underlag. 
 
Ekonomi entredörr. Entre dörren kostnad är beräknad 



 

Kristina kontaktar JD-Bygg i frågan . 
 
 
 
 
 
 
 

b 
U-sektion 

  Agnes & Lisa  U-sekt har genomfört ett möte 4/9 där planering för hösten 
2017 genomfördes. U-sektionen  skall vara med på 
oktobermässan i Kungshamn, Prova på ridning 23/9, Ridlekis 
14/10, 3/11Hallowen firande på klubben,(9/12 julshow, 
Kontaktar Åsa i detta,) , 15/12 löshoppning, 

U-sektion kommer att måla hinder Elisabeth Axelsson hjälper u-
sektion att köpa hem färg. Ett fakta blad för U-sektionen görs 
Agnes och Lisa tillser att detta blir gjort. 

C 
Min insats 

 Styrelsen  Tillsammans gör vi skillnad. Beslut togs på att 
medlemsengagemang avgift skall ingå Daniel går igenom  
texten för godkännande nästa styrelsemöte. 

d 
 Personal 

 Daniel& Elisabeth  Stämpel funktion för personalnen i visma införs.Beslutades. 

Åsa får disponera försäkringspengarna för fyrhjulingen för  
förbättring av underlaget i ridhuset Elisabeth meddelar Åsa att 
hon kan beställa materiel till förbättring av underlaget i ridhuset. 

e  Ridskolan 

 

Styrelsen  Regler för användandet av ridhuset vilka regler har vi och hur 
förhåller vi oss till dom . Det togs beslut på att när ridskolan har 
behov av att nyttja hela ridhuset vid speciella tillfällen så skall 
detta ske med en veckas förvarning. Ridskolan har rätt att göra 
detta. Det togs beslut på att övriga regler ses över till nästa 
styrelsemöte. 

f 
 Arvsfonden 

 Daniel  Arvsfonden. 

Frågan till arvsfonden från oss har skickats vad för återkoppling 
vill dom av SFK och när. 

g  Nästa möte  Styrelsen Nästa möte beslutades tisdagen 10/10 kl 18:30 klubbrummet 
SFK 

 h Avslutande Daniel  Ordförande Daniel Lindström avslutade mötet 

    

    

    

     



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

       Ordförande           Sekreterare                  Justerare 

 

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

  Daniel Lindström   Björn Knutsen          Elisabeth Axelsson 

 


