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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2021-12-11 digitalt via Teams 

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

Sofia Andersson, Sophia Karlsson Ek, Hedvig Ahrgren, Linda Örnberg och Cecilia 

Johansson 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Föregående protokoll:  

3. Ekonomi och bidrag: Det preliminära reslutatet för året är positivt. Klubben har 

god likviditet tack vare ansökta och beviljade bidrag. Överskottet för USS 

aktiviteter överförs till nästa år.  

 

3a Försäljning – Försäljningen av bingolotter kommer att avslutas nästa vecka. 

Försäljningen av lotter till julkalendern har bidragit till en intäkt på ca 4 700 kr. 

4. Utbildning: Utbildningen ”Trygga ledare” kommer alla ridskolans instruktörer 

erbjudas att gå under våren. 

Utbudet av utbildningar via Upplands ridsportförbund är stort, se länk nedan. 

Medlemmar i styrelsen och USS styrelse kan höra av sig till Lisa om de är 

intresserade av att gå någon utbildning.  

https://www.ridsport.se/Distrikt/upplandsridsportforbund/Utbildning/Aktuellautbild

ningar/?district=655&arrangementName=&eventType=-

1&list=0&studyPlan=0&targetGroup=0&startDate=2021-12-11&endDate=2022-

07-01&page=1 

5. Tävlingar:  

5a Hopp KM den 5/12 blev lyckat 

5b De kvarvarande planerade tävlingarna är Julklappshoppning 23/12 samt 

Nyårsjakten 6/1. För att tävlingarna ska genomföras behövs ett minimum på 10 

deltagare. 

5c Klubben har anmält ett ponnylag till div 3 i hoppning och ett i dressyr till våren. 

6. USS: Planerade aktiviteter kvar i år är ett två dagar jullovsfritids. Årsmötet 

kommer att flyttas till 29/1. Valberedningsarbetet är igång. 
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7. Caféterian:  

7a Det är ofta stökigt i cafeterian. Många är dåliga på att plocka undan efter sig. 

7b Återvinningskärlen bli fort fulla, framförallt plast och papper. Beslut fattas om 

att köpa in större kärl för plast och papper. 

8. Övriga frågor: 

8a Möte med kommunen och Sisu -  Maria och Annica har träffat fyra 

representanter från Knivsta kommun och Sisu. Under mötet blev det tydligt att vi 

nästa år inte kommer att ha rätt att söka bidrag för terminens ridlektioner eftersom 

klubben enligt nuvarande avtal med familjen Öberg, inte kan vara med och påverka 

ridskoleverksamheten. Ytterligare ett möte kommer att hållas i januari med fokus 

på klubbens framtida verksamhetsplan, där även Mia är inbjuden att delta. Vi 

behöver klargöra hur samarbetet framåt ska se ut. 

8b Valberedningsarbetet är igång – De i styrelsen som fortfarande inte tagit kontakt 

med valberedningen uppmanas att göra det snarast. 

8c Datum för årsmöte – Årsmötet kommer att äga rum i slutet av februari. Maria 

skickar ut förslag på datum. 

8d Klubbens hästar, status och plan framåt – Miras ska säljas eftersom han inte 

passar för verksamheten. Sofia och Lisa ansvarar för försäljnigen. Dina behöver 

bygga upp kondition. Hon ska att fortsätta att utbildas och kommer att slussas in i 

verksamheten under vårterminen. 

 

  

 

Maria Ahrgren    Heléne Johansson 

Ordförande     Sekreterare 

 


