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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2022-02-07 digitalt via Teams 

 

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

Sofia Andersson, Sophia Karlsson Ek, Linda Örnberg, Cecilia Johansson och Lotte 

Sköld 

 

1. Ordförande öppnar mötet 

 

2. Föregående protokoll: OK 

 

3. Ekonomi och bidrag: Det preliminära resultatet för 2021 är 13 tkr. Ett stort tack 

till alla som har hjälp till att ansöka om bidrag under året, vilket har resulterat till 

ett positivt resultat. Årsbokslutet är lämnat till revisorn för granskning. 

3a För överskottet från insamligen till Eva och Åkes födelsedag vill de att vi köper 

ett presentkort på Bauhaus. Lisa fixar det. 

 

4. Utbildning: Ridskolan kommer att hålla träningar för Maja Rosén under våren. 

Maria kommer att hålla en grönt kort-kurs.  

 

5. Tävlingar:  

Inga klubbtävlingar är inplanerade. Inväntar nya styrelsen. 

 

6. USS: Årsmötet hölls i ridhuset den 29/1. Valberedningens förslag på ny styrelse 

antogs, den gamla styrelsen avtackades och div priser delades ut. 

Planerade aktiviteter i februari och mars: Alla hjärtansdagsövernattning, mellomys 

samt KM i käpphästhoppning och käpphästdressyr. 

USS har sökt styrelsens godkännande och/eller hjälp med: 

- Fixa till i krubbis bl.a. flytta bort överblivet material från käpphäststallet – 

hjälp kommer att efterfrågas den nya styrelsen  

- Mer utrymme i kansliet – styrelsen ser till att försöka rensa lite 
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- Anordna en clinic för ”vi i stallet”-vinstpengarna – Styrelsen ger sitt 

godkännande. Tips får gärna lämnas till Hedvig 

- Beställa munkjackor med namn för nya styrelsemedlemmar – USS får 

återkomma med pris och antal 

- Kickoff – Styrelsen ger sitt godkännande om fokus är värdegrunden i 

styrelsearbetet och samarbetsövnignar för nya styrelsen 

- Sätta upp lappar med ordningsregler – Styrelsen ger sitt godkännande 

 

 

 

7. Caféterian:  

Avspärrningar och lappar om att hålla avstånd ska tas bort nu när restrektionerna 

har lyfts. 

 

8. Övriga frågor: 

8a Valberedningen har arbetat intesivt och förslag på ny styrelse kommer att 

presenteras på årsmötet. 

8b Årsmöte kommer att hållas den 27/2 kl 17.00. Styrelsen hjälps åt med att skriva 

ihop årshandlingarna till mötet. 

8c Klubbens hästar är nu sålda. Miras har sålts till extern part medans Dina och 

Max har köpts av ridskolan. 

 

  

 

Maria Ahrgren    Heléne Johansson 

Ordförande     Sekreterare 

 


