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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2021-11-15 digitalt via Teams 

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

Sofia Andersson, Sophia Karlsson Ek, Ebba Olsson och Cecilia Johansson 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Föregående protokoll:  

3. Ekonomi och bidrag: Ekonomin är god. Vi har haft möjlighet att söka mer 

bidrag än tidigare efter att avtalet med Öbergs skrevs om.  

 

3a Försäljning – Bingolotterna säljer bra. Fler lotter är beställda och finns att köpa i 

cafeterian. Ca 100 st lotter till julkalendern har sålts hittills och vi förväntar oss att 

fler kommer att säljas. 

4. Utbildning: Inga aktuella utbildningar 

5. Tävlingar:  

5a Hästkunskaps KM - delar av styrelsen hjälper till att ordna.  

5b Hopp KM - Eftersom underlaget i ridhuset släpper och därför kan vara en 

säkerhetsrisk har tävlingskommitén som förslag att omhoppningen inte ska vara på 

tid utan en stilbedömning istället.   

6. USS: Planerade aktiviteter kvar i år är julpyntning i stallet 21/11, 

maskeradhoppning 28/11 samt pepparkakshustävling 4/12. 

7. Caféterian:  

7a Bra reslutat just nu. Fler swich inkommer för köp i kosken 

7b Problem med fruktflugor. Annica tömmer nu komposten måndag, torsdag och 

lördag så får vi se om det löser problemet. Ev. behöver pantlådan ställas ut 

tillfälligt i kylan för att bli av med flugorna. 

8. Övriga frågor: 

8a Skötare – Ebba kollar upp när bytet av sköthäst till nästa år kommer att äga rum.  

8b Jullovet – klubben ordnar inga aktiviteter under jullovet. Det är ridskolan som 

håller dessa. 
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8c Hästarna Miras och Dina – hästarna står fortfarande i karantän eftersom de 

uppvisar förkylningssymtom. Provtagning visar på transportsjukan. Planen är att de 

ska flytts till ridskolan den 29/11. 

8d Samarbete med Öbergs – Familjen Öberg har beslutat att fortsätta driva 

ridskolan själva. Samarbetet med klubben fortsätter enligt gällande avtal och 

styrelsen kommer fortsättningsvis att stötta ridskolan och dess verksamhet. Maria 

och Annica kontaktar Mia för ett möte om hur samarbetet ska se ut framåt. 

8e Valberedningen ska påbörja sitt arbete inför kommande år. Samtliga i styrelsen 

kommer att bli kontaktade.  

 

  

 

Maria Ahrgren    Heléne Johansson 

Ordförande     Sekreterare 

 


