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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2021-09-18 digitalt via Teams 

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

Sofia Andersson, Sofie Lindén, Hedvig Ahrgren, Lotte Sköld, Linda Örnberg, 

Sophia Karlsson Ek och Cecilia Johansson 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Föregående protokoll: har inte skickats ut ännu, är påväg! 

3. Ekonomi och bidrag: ser högt ut nu pga bidrag för aktiviteter som inte varit 

ännu samt betalning för ridavgifter som har inkommit. Se bilaga 1 till protokollet.  

Vikten av att hålla god registervård för förenkling vid fakturering, ta ut statistik 

osv. 

 

3a Försäljning – mössor med reflexlogga såldes via hemsidan, gick som smör! 

Gruppen har även diskuterat om att sälja kalender för 2022 med bilder på våra 

hästar och även sälja bingolotter till uppesittarkvällen (23 december).  

3b Sponsorer – vi letar sponsorer till julkalendern, ca 12 luckor är lediga. Hojta om 

ni kommer på något bra företag för gruppen att kontakta. 

4. Utbildning:  

ULK – 16-17 Oktober, 20-21 November, 22-23. Kostnad: 4800 kr (bidrag kan 

sökas för denna). Styrelsen beslutar att skicka upp till två deltagare för denna. Lisa 

kontaktar och anmäler. 

Hållbar sponsring – 25 oktober 18:30-21:00 (digitalt). Anmäl er till Lisa. 

Organisation/Arbetsgivarfrågor – 27 oktober 10:00-13:00 (digitalt). Anmäl er till 

Lisa. 

Basutbildning – två tillfällen 28 oktober och 18 november 18:00-21:00. Kostnad 

750 kr. Anmäl er till Lisa. 

5. Tävlingar:  

 

5a Lokal tävling: Nytt datum 17 oktober. Sofia har koll på funktionärer etc, om 

någon vet med sig att de kan så hör av er till Sofia. 

5b: Alla KM-tävlingar finns uppe, datumen har ändrats lite.  

6. USS: För tillfället behövs ingen hjälp från styrelsen med någon speciell aktivitet. 

Clinic nästa fredag 24/9 (Ryttarens sits i tre delar). Fråga kring Kick-off, USS ska 

presentera ett kostnadsförslag. Ett till förråd (för trähästarnas utrustning) har 
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inhandlats men behöver monteras och fixas till, om ni kan hjälpa till med detta så 

säg till Ebba. 

7. Caféterian: Källsorteringen svämmar över. Plast och pappersförpackning blir 

för mycket, Cecilia kollar över abonnemanget. Vi måste hjälpas åt att slänga 

källsortering, kartonger etc som blir från cafeterian och kansliet. 

8. Övriga frågor: 

8a Stallschema – Schema för oktober, november och december är påväg upp. 

Frånvaro/sen ankomst bör skickas till både Lisa och Mia, Lisa ska förtydliga detta. 

8b Hemsidan – Svenska Ridsportförbundet har flaggat om att kostnaderna för att 

driva IdrottOnline är för hög. Vi behöver se över möjligheterna för huruvida vi ska 

behålla vår hemsida.  

8c Hästfråga – Annica kollar på ett datum för möte att diskutera hästfrågan framåt. 

  

 

Maria Ahrgren    Lisa Pettersson 

Ordförande     Sekreterare 

 


