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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2022-01-15 digitalt via Teams 

 

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

Ebba Olsson (USS), Sofia Andersson, Lotte Sköld, Sophia Karlsson Ek. 

1. Ordförande öppnar mötet 

 

2. Föregående protokoll: ingenting att tillägga. 

 

3. Ekonomi och bidrag: På ekonomisidan har vi gjort en reservering av de 

kvarvarande pengar som USEK ansökt/fått i bidrag då de inte kunnat utnyttja till 

fullo detta år pga Corona. Beslut tagits om att Miras skall säljas då han inte 

passar i verksamhet därför har vi reserverat 25 ksek för en förlust då vi anser att 

nuvarande styrelse skall ta denna kostnad. I december hade vi försäljning av 

bingolotter då vi ej fått någon faktura för dessa ännu så har vi även valt att inte 

ta upp som intäkt utan blir pengar som kan nyttjas för eventuella utbildningar 

eller annat välbehövligt. 

4. Utbildning:  

 

4a) Sista tillfället av ULKEN har flyttats fram iom smittspridningsläget.  

4b) Trygga ledare skulle kunna vara aktuellt för de som arbetar på ridskolan. 

4c) Maria kommer att hålla en grönt kort kurs under vårterminen. 

4d) Ebba och Maria tittar efter lösning på eventuell föräldrautbildning. 

4e) Sofia går på informationsmöte om stöd den 19/1. 

 

5. Tävlingar:  

5a) Lokal tävling planerad i juni 2022. I övrigt inga tävlingar planerade.  

5b) Championatpriserna kommer att delas ut på USS årsmöte.  

5c) Vi har två lag i divisionerna, en i hoppning och en i dressyr. 

 

6. USS:  

6a) USS har diskuterat om de ska ha någonting på sportlovet, men med tanke på 

smittspridningen är det svårt att planera. Maria hör med kommunen vad de tycker 



 

  2 

och om de kan bidra till eventuellt sportlovsaktivitet. 

6b) USS har årsmöte den 29/1, tanken var middag etc men även detta kommer 

eventuellt att bli skjutet fram eller digitalt. 

 

7. Caféterian: 

7a) Maxantal att vistas inne i cafeterian är av rådande omständigheter är nu 3 st. 

Borden har tejpats för att begränsa antalet platser. 

 

8. Övriga frågor:  

 8a) Det har skickats ut intresseförfrågan gällande att gå med i styrelsen 2022 till 

medlemmar och på sociala medier. 

8b) Mötet med SISU har flyttats fram till februari (Annica, Maria och Mia). 

8c) Klubben äger i nuläget tre stycken hästar Miras, Dina och Max. Dina misstänks 

vara dräktig och ska undersökas av veterinär. Vi har konstaterat att Miras för 

tillfället inte är lämplig som verksamhetshäst och Lisa och Sofia får fullmakt från 

styrelsen att sköta försäljning av honom. Styrelsen beslutar att klubben framåt inte 

längre ska äga några hästar och diskuterar huruvida försäljning av dessa ska gå till. 

 

 

Maria Ahrgren    Lisa Pettersson 

Ordförande                   Sekreterare 

 


