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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2021-08-16 digitalt via Teams 

Närvarande: Annica Alvén, Heléne Johansson, Lisa Pettersson, Maria Ahrgren, 

Sofia Andersson, Ebba Olsson, Linda Örnberg, Sophia Karlsson Ek och Cecilia 

Johansson 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Föregående protokoll: beslutet om inköp av ponny publiceras på hemsidan 

under fliken protokoll. 

3. Ekonomi och bidrag: ekonomin ser bra ut. Det kommer att komma kostnader 

för ridlägren som pågår just nu.  

 

3a Försäljning – diskussion gällande om vi ska köra en försäljning i höst med. 

Hanteringen kring detta och även vad vi ska sälja. Vi ger Sofie, Sophia och 

ansvarig i USS (Matilda) i uppdrag att titta på detta. 

3b Bidrag – Vi inväntar besked gällande LOK-stöd. 

4. Utbildning: Styrelsen beslutar att skicka tre ungdomar på FULK (Förberedande 

ungdomsledarkurs) som går på UPK den 25-26 september. Maria och Ebba tittar på 

introduktionskurs för nybörjare. 

5. Tävlingar:  

 

5a Lokal tävling: Vi anordnar andra omgången i division 4, ponny på Jälla den 5e 

september. Sofia har koll på funktionärer och planering. 

 

5b SM: SM:et i fälttävlan gick jättebra. 

5c Ridskole DM: 19 september är det ridskoleDM i hoppning. Det är inte bestämt 

ännu om vilka hästar och elever som ska åka. 

6. USS: Stor eloge till USS för genomförandet av stallfritids! Ungdomssektionen 

har inte haft något möte ännu. På gång är: byggnation av käpphäst-stallet, 

tårttävling, uteritt, stallrally, loppis, föräldraridning mm. 

7. Caféterian: Det har under sommaren inte inkommit några betalningar trots att 

det har försvunnit ex. läsk. Styrelsen diskuterar frågan vidare huruvida vi ska 

hantera detta framåt. Lotte kommer att handla under veckan inför terminsstart.  

8. Övriga frågor: 

8a Stallschema – Lisa tar på sig att skriva ihop någonting bra till hemsidan och tar 

på sig att fixa med stallschema för hösten. 
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8b Restriktioner – restriktionerna ska uppdateras på hemsidan och gatupratarna. 

Sofia och Maria ordnar detta. 

Maria Ahrgren    Lisa Pettersson 

Ordförande     Sekreterare 


