
 

 

             Protokoll styrelsemöte 
                     Datum:  2020-02-06 

                     Tid: 18.30   

                     Plats: Klubbrummet   

                     Närvarande: Tina Ehn. Marie Olsson, Sinnikka Lindholm-Johansson, Jennie Bergsten, Amanda 

                                           Elofsson, Camilla Borg  

    

1 Mötets öppnande Tina Ehn Tina öppnade mötet 

2 Val av 

mötesordförande 
Styrelsen Tina valdes till mötesordförande 

3 
Val av sekreterare & 
justerare 

Styrelsen Camilla Borg valdes till sekreterare 

Marie Olsson valdes till justerare 

4 
Fastställande av 
dagordning 

Styrelsen Dagordningen fastställdes 

 

     

5 
Förgående 
prototokoll 

Styrelsen Föregående protokoll gicks igenom 
 

a 
  Ekonomi 

 Camilla&Tina Budget för 2020 är framtagen men behöver justeras.  
Bokföringshjälp – beslut togs att anlita Hassellöns bokföring att 
hjälpa till med bokföring och löner i fortsättningen.  
Beslut togs att ge Anne-Kristine Åsberg Olsson (Hasselöns 
Bokföring) med personnr. 19650517-4869, fullmakt att få 
tillgång till våra bankkonto och läsa lån för att kunna utföra 
utbetalning av lön, rapportera till Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen, Fora och andra nödvändiga företag för 
SFKs räkning.  
 

b 
Rapporter 

Stadgeförslaget 

Tina Stadgeförslaget gicks igenom 

Förslag till ändringar  
Hedersmedlemmar är kvar i förslaget. 
Arbetsplikt tas bort ur förslaget. 
Kommunen för lov att utse revisor och suppleant är kvar i 
förslaget. 

c 
Årsmötet 

Styrelsen Kallelsen till årsmötet finns på hemsidan nu. 
Verksamhetsrapporten ska uppdateras med antal 
lektionstillfällen, antal elever mm. 



 

Verksamhetsrapporter från anläggningsgruppen har inte 

kommit in än. 

d 
Personalen 

Marie&Tina Rebecka Borg kommer att börja efter Jessica och ha 

lektionerna på lördagar till att börja med. Hon kommer att vara 

med på ridlägren i sommar och ha lektioner till hösten. 

e Ridläger Styrelsen Inför sommarens ridläger så ser vi över personalbehov och 

hästbehov tillsammans med personalen. 

f 
Hästar 

Marie Samtliga hästar friska och fungerar i verksamheten det jobbas 

på att byta ut hästen Silver. En lånehäst vid namn Bamse 

påväg in till ridskolan.  

g Boxar Styrelsen Styrelsen beslutar att vid hyra av boxar med kontrakt på ett år, 

får man hyres-rabatt som innebär tre månaderna med halva 

hyreskostnaden. Detta gäller nya hyresgäster 2020. 

h Krishanteringsgrupp/
Plan 

Styrelsen En krishanteringsgrupp ska väljas. Ledningsgruppen ingår i 

krishanteringsgruppen tills vidare.  

I    

j Regler Styrelsen Uppdatering av regler på SFK. Tina ber Camilla B tittar igenom 
reglerna. En introduktion till föräldrar och ridskoleelever skall 
tas fram.  
Arbete pågår. 

k Medlemsregister Styrelsen Uppdatering medlemsregister pågår. Camilla arbetar med det.  
Avgifter ska bockas av i IOL. 

l  Hemsidan Styrelsen Hemsidan behöver uppdateras. Tina kollar med Cecilia om hon 
kan hjälpa till att bygga upp en ny hemsida i IOL. 

m Övriga frågor Styrelsen Underlaget i ridhuset behöver ses över. Camilla kollar med MK 
Equicenter om kostnad för att fylla på flis och återställa 
underlaget 

o Nästa möte Styrelsen Nästa möte 20/2 torsdag kl.18:30 

p Avslutande Tina Ordförande Tina Ehn avslutade mötet. 

 

 

  

  

Ordförande Sekreterare Justerare 

 

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



 

Tina Ehn Camilla Borg Marie Olsson 

 


