Protokoll nr 2
Enköpings Fältrittklubb styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

2020-08-02
15.00-16.30
Utanför stallet
Anna Corneér
Stefan Sundström
Marianne Sundström
Frida Carlsson
Kicki Fredriksson
Jenny Söderberg
Wilma Fredriksson (US)

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Anna Corneér.

§2

Val av sekreterare
Till Sekreterare för mötet valdes Marianne Sundström.

§3

Val av justeringsman.
Stefan Sundström utsågs till justeringsman för protokollet.

§4

Godkännande av dagordning
Anna drog dagordningen och den godkändes av mötet.

§1.1

Policy gällande tävlande
Följande gäller för tävlingsryttare/kusk som löser årslicens för att tävla för EFRK:




När tävlingsryttare/kusk har deltagit i minst 6 tävlingar (gäller alla discipliner från
lokal nivå), under föregående år, betalar EFRK årslicensen. Ryttare/kusk får själv
ansöka om detta hos klubben. Gäller från 2020.
Lagtävling – Startavgift till laganmälan betalas av EFRK. Schabrak med klubbens
namn och ev sponsor logga.
Den som tävlar för EFRK, får 100% rabatt till alla våra tävlingar, om man ställer upp
som funktionär på minst en av tävlingarna.

§1:2

Ekonomi
På sparkontot finns: 41.000SEK
På Plusgirot finns: 14.883SEK
3 utgifter som kommer under hösten:
 Cafeteriavagnen – Seniorpoolen
 Virke till cafeteriavagnen
 Nya tävlingshinder – Safety System

§1:3

Övrigt
Grönt kort kurs
Möjliggöra så att klubben kan hålla Grönt kort utbildning, även för utomstående. Kontakt
sker med förbundet och ser när instruktörsutbildning sker samt kostnad, Förslag är att
utbilda Frida Carlsson till instruktör, vilket styrelsen godkände. Ansvarig – Anna C.

Händelser under hösten 2020
3/10 – KM i hoppning och dressyr. Förslag ligger ute på FB gällande dressyrprogram, i
hoppningen rider man 2 rundor på så lika tid som möjligt, valfri höjd. Ansvariga – Frida och
Wilma.
3/10 – Kräftskiva. Ansvariga – Jenny, Mathilda och Stefan.
Under oktober - Sadelkunskap, utbildning i sadelns uppbyggnad, sadelprovning etc.
Ansvarig – Annika.
Under november – HLR, förslag på FOKI. Ansvarig – Jens Arosenius.
6/12 – Musikhjälpen hoppning. Ansvariga – Frida och Wilma.
6/12 – Adventsfika. Ansvarig – Anna C.
Underlag ridhus
Diskussion bör ske med stallägare om underlaget i ridhuset. Inte tillräckligt bra att anordna
tex PnJ, musikhjälpshoppning etc för utomstående. Anna C tar det med stallägare.
Öppen bana
Förslag på att till våren anordna Öppen bana på framför allt gräsbanan. Tas upp på
diskussion igen under vinter/tidig vår.
Ungdomssektionen
Wilma Fredriksson ordförande,
§5

Mötet avslutas
Mötet avslutas. Nästa möte: 2020-09-29
___________________________
Vid protokollet Marianne Sundström

___________________________
Justeras: Stefan Sundström

