
 

Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2021-05-06 digitalt via Teams 

 

Närvarande: Annica Alvén, Cecilia Johansson, Ebba Olsson (USEK), Heléne Johansson, Linda Örnberg, 

Lisa Pettersson, Lotte Sköld, Maria Ahrgren, Sofie Lindén, Sofia Andersson och Sophia Karlsson Ek 

 

1. Ordförande öppnar mötet  

 

2. Föregående protokoll: ingenting att tillägga 

 

3. Ekonomi och bidrag:  

3a Ekonomisk läge - Ett plusresultat per sista april, men fortsatt försiktighet gäller. Intäkter för bl.a 

ridläger och grön kort-kurs har bokförts, men inga kostnader än så länge. Cafeterian har genererat en 

intäkt på 7 tkr i april. 

3b Bidrag - Vi har sökt bidrag från kommunen bl.a. anläggningsstöd och funktionsnedsättningsstöd. 

3c Aktivitetsstöd - Ett särskillt aktivitesstöd från kommunen kan sökas t.o.m 31/5 för 

sommarlovsaktiviteterna bla. lön till ungdomsledare. Maria kollar med Magnus på Knivsta Kommun 

om det kan vara aktuellt för sommarlovsfritids. 

3c Försäljning New Body - Försäljning per dagens datum är 16 tkr, 450 paket. Några olika förslag för 

hur vi kan få till merförsäljning. Vi fortsätter att fundera på olika alternativ. 

 

4. Utbildningar: Den planerade tävlingsutbildningen 25/4 ställdes i pga sjukdom och planen är att 

den ska hållas i höst istället. En clinic med Helena Reje är bokad till Boost Campen den 5/6. 

 

5. Tävling/träning:  

5a Klubbtävlingar - De tävlingar som är kvar på terminen är WE 9/5, Pay and jump 13/5 samt 

sommarhoppet 31/5.  

5b Fälttävlans SM - planeringen fortsätter.    

5c Träning - Fyra måndagar kl 18 kommer Sofia och Sophia att hålla en fysträning på stallplan. 

 

6. USS: Det finns platser kvar till sommarlovsfritids vecka 24. 

 

7. Cafeterian: Lotte handlar, pantar, städar och tar ut sopor. Det är bra om alla hjälps åt med det när 

vi är i stallet. Plusreslutat i april vilket betyder att fler betalar för sig. 

 



 

8. Övriga frågor: 

8a Aktivitetsplanen – alla styrelsemedlemmar har läst igenom aktivitetsplanen för 2021. Maria 

uppmanar att säga till om man är tilldelad en uppgift man behöver hjälp med eller inte förstår. 

8b Avtal med Öbergs - Vi fortsätter att undersöka möjligheten för klubben att överta 

ridskoleverksamheten per 1/1 -2022. Maria mailar ekonomiska beräkningar kring lönsamheten till 

styrelsen. 

8c Sommaravslutning för styrelsen - Den 9/6 planeras en sommaravslutning för styrelsen. Vi 

funderar över om vi kan ses på ett säkert sätt trots smittspridning och spånar förslag.  

 

9. Mötet avslutas. 

 

Ordförande    Sekreterare 

Maria Ahrgren   Heléne Johansson 


