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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2021-04-10 digitalt via Teams  

Närvarande: närvarolista saknas 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Föregående protokoll: ingenting att tillägga. 

3. Ekonomi och bidrag:  

3a Cafeterian – tyvärr fortsatt minusresultat på cafeteria-kontot. Det betyder alltså att några 

tar snacks, dricka och mat utan att betala för sig. Om detta fortsätter kommer vi att behöva 

stänga cafeterian för försäljning, den kommer iså fall bara att vara öppen för värmning av 

egen mat etc. 

3b Bidrag – Maria har haft möten med kommunen gällande bidrag och vill gärna ha med sig 

någon på dessa fortsatt kommande möten. Annica erbjuder sig att följa med. 

4. Utbildning: Vi ska ha en intern utbildning för folk som vill lära sig hjälpa till på träning 

och tävling. 

5. Tävlingar:  

5a Tävlingsstopp - Fortsatt tävlingsstopp förutom pay and ride och pay and jump.  

5b Fälttävlans SM - Planeringen för SM i fälttävlan fortsätter.  

6. USS: USS har planerat en uteritt under terminen samt sommaraktiviteter. Ebba har frågat 

DUS angående ”Vi i stallet” men inte fått något svar ännu. 

7. Caféterian: Se punkt 3.  

8. Övriga frågor: 

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

hänvisar vi till Maria.  

8b Aktivitetsplanen –Till nästa gång ska samtliga styrelsemedlemmar läsa igenom 

aktivitetsplanen för 2021 och utifrån den funderar på vad man i sitt uppdrag kan göra.  

8c Kommande aktiviteter – Pga rådande situation kan vi inte ha en ”vanlig” 

sommaravslutning. Lisa och Sofia har istället planerat för att anordna en clinic under 

boostcamp, clinicen ska sändas digitalt så att alla medlemmar kan ta del av denna. Styrelsen 

godkänner förslaget. Lyxkvällen som äger rum den 21 maj är sponsrad med mat av ”Olssons 

kött och deli”. 

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

8e Ridläger – Det börjar bli dags att fylla i matlistan för ridläger, Sofia skickar ut denna. 

Såhär ser bemanningen för sommarens läger ut:  

Ridläger 1 (yngst barn) – Ebba Olsson samt någon över 18 

Ridläger 2 – Sofia Andersson 

Ridläger 3 – Sophia Karlsson Ek och Ebba Olsson 

Ridläger 4 – Sofia Andersson  

Ridläger 5 – Sofia Andersson 

9. Mötet avslutas. 

Ordförande      Sekreterare 

Maria Ahrgren    Lisa Pettersson 


