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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2021-03-15 digitalt via Teams  

Närvarande: Annica Alvén, Heléne Johansson, Linda Örnberg, Lisa Pettersson, Maria 

Ahrgren, Sofia Andersson och Sophia Karlsson Ek 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Föregående protokoll: ingenting att tillägga. 

3. Ekonomi och bidrag:  

 

3a Sommarens ridläger -  Några har ännu inte betalat anmälningsavgift, påminnelse till dessa 

skickas ut imorgon. 

3b Sponsring – Uppgifter uppdaterade på hemsidan. Sophia jobbar på och har hittat några 

som vill sponsra LFRK. Bland annat Raw, Knivsta padel & fys, Eke grus. 

3c Försäljning – Förslag från gruppen att sälja New Body gruppvis. Det kan vara bra med ett 

gemensamt mål, exempelvis ”köpa en ny shetlandsponny”. Sofie (försäljningsansvarig) får 

kolla vidare på detta. 

3d Bidrag – bidrag sökt för sportlovsfritids. Säg till Maria om det finns några aktiviteter fler 

än bara medlemmarna kan vara med på, detta måste det iså fall sökas pengar för.  

Sofia har tillsammans med USEK skickat in projektstödet gällande ungdomsdelaktighet. De 

ska sedan försöka söka för två projekt: inspirationsföreläsning/clinic och bygge av käpphäst-

stall. 

3e Medlemsregistret – 23 medlemmar saknas i registret. I övrigt är allt i sin ordning, Cecilia 

och Heléne har jobbat på med detta. 

4. Utbildning: ULKEN är igång igen, de två tillfällena som var i helgen var på distans 

(digitalt). Tora och Ebba har ett tillfälle kvar innan de är godkända ungdomsledare. 

Näst upp borde vara FULK, har inte hört någonting om detta än. 

Grönt kort kurs är igång (Maria A är handledare för denna). 

5. Tävlingar: Förbundet har gått med totalt tävlingsstopp, detta gäller även klubbtävlingar 

samt exempelvis pay ande ride/pay and jump. Detta gör att vi har fått flytta de tävlingar vi 

hade planerade i Mars lite längre fram. Vi inväntar vidare förhållningssätt. 

Planeringen för SM i sommar fortsätter. 

6. USS: Ungdomssektionen 2020 vann årets ungdomssektion på distriktets ungdomsgala, stort 

grattis! Vidare har USS planerat aktiviteter såsom påskäggsjakt etc. under vårterminen.  

7. Caféterian: Lotte har gjort sin första inhandling som caféteriaansvarig. Det finns en lista i 

caféterian där man kan önska inköp.  

8. Övriga frågor: 

8a Stallschema – vi fortsätter med detta en tid framåt. Om någon har funderingar/missnöje etc 

hänvisar vi till Maria. Söndagar verkar vara den mest populära dagen. 

8b Aktivitetsplanen – Önskan från ordförande att samtliga läser igenom aktivitetsplanen för 

2021 och utifrån den funderar på vad man i sitt uppdrag kan göra.  
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8c Distriktets årsmöte – Cecilia kommer att representera LFRK på distriktets årsmöte 2021. 

8d Avtal med ridskolan – Vi ser över avtalen mellan ridskolan och klubben.  

9. Mötet avslutas. 

Ordförande  

Maria Ahrgren 

Sekreterare  

Lisa Pettersson 

 

 


