
2022-03-13 Styrelsemöte Lagga fältrittklubb  
 
Plats: Kafeterian och via teams. 
 
Närvarande     
Maria Ahrgren, Jennie Gauffin, Maria Egerhäll, Mikaela Larsson, Anna Maria Ejdeholm och Hedvig 
Ahrgren (USS) 
 
Frånvarande 
Annica Alvén, Emelie Fagerström, Lotta Fagerström, Sara Sjöström 
 
§1. Ordförande öppnar mötet.  

Klubbens första styrelsemöte med den nya styrelsen för 2022. 
 
§2. Genomgång av roller  

Kafeteria-ansvarig  

 Göra inköp på Snabbgross (Axfood-kort så vi kan köpa momsfritt) kort eller faktura. Det går 
att i nödfall handla vara som hest, göra utlägg 

 Ta hand om sopor, till soptunnor på Lagga. Vid större aktiviteter sortera under evenemanget 
sedan lämna på Återvinningen. 

 Inte tjäna pengar på kafeterian men inte gå med förlust.  
 Upp till ansvariga att hitta på saker som att fixa korv, baka våfflor. 
 Alla har ansvar att hålla snyggt och fint i kafeterian. Städning ofta på lördagar (av Cornelia) 
 Vid stora aktiviteter säkerställer kafeteriaansvarig att inköp blir gjorda. Hjälper USS som inte 

kan handla på egen hand. USS gör budget, inköpslista etc  

Tävlingsansvarig Troligen ingen i nuvarande styrelsen som kan ta hela ansvaret. Förslag att det bildas 
en tävlingsgrupp. Lisa Petersson (ansvarig klubbtävlingar) och Tindra Öberg föreslås ta ansvar för 
klubbtävlingarna. Sofie Lindén ansvarig för lokala tävlingar (ansvarig) och även ansvarig för Lagga lag. 
Tävlingsansvarig i styrelsen har kontakt med tävlingsgruppen, informerar och hjälper till samt kan 
hjälpa till. Kurser finns möjlighet att ta.  

Utbildningsansvarig Bevaka utbildningar, stödja de som vill ansöka, bedöma hur många som kan 
delta etc.  

Bidrags- och LOK-stödsansvarig Firmatecknare om inte kassör. Bidrag via Knivsta kommun. Görs via 
Idrott-on-line. För varje aktivet som vi har över 5 deltagare får vi aktivitetsstöd av Ridsportförbundet 
och Knivsta kommun. Registrering av aktiviteter sker via en app. Inlämning/inskickning 2 ggr/år. USS 
redovisar på särskild blankett sina aktiviteter som där. Maria Ahrgren kan vara Bidrags- och LOK-
stödsansvarig, ev med stöd av en person som ”går bredvid” (Anna Maria Ejdeholm). 

Sponsrings- och försäljningsansvarig Dra igång, organisera, följa upp om sponsorn har betalt för året. 
Dra igång, organisera, följa upp etc.  

Sociala medier/hemsida 

Möjligheten att ha hemsida genom Idrott-online avslutas 2022-12-31 av Ridsportförbundet. Därmed 
står det oss fritt att välja plattform, format och utformning för ny hemsida. Vi kommer tillsätta en 



arbetsgrupp för arbetet undre 2022. USS kan förslagsvis bidra med innehåll, form etc. Två 
medlemmar. 

Två viktiga möten 

 2022-06-12 Sommaravslutning 
 2022-08-18 Uppstart inför höstterminen 

§3. USS - planering för vt 2022 

USS lägger upp på Instagram (saknar tillgång till Facebook, Lagga FRK har tillgång till Instagram och 
Facebook). Alla aktiviteter noteras i kalendern i sadelkammaren. Läggs även upp i kalendern på 
hemsidan. 

2022-03-13 (idag) Käpphästmästerskap  

2022-04-03 Tingelingdressyr 

2022-04-11 Skötardag inkl intro 

2022-04-12 – 04-14 Påsklovsfritids  

2022-04-15 Påskäggsjakt 

2022-04-24 Peter Pan-hoppning 

2022-05-08 Testa på WE 

2022-05-15 WE 

2022-06-11 Kompisdag och Fångarna på Lagga. 

 Sommarlovsfritids kommer genomföras de två veckorna före midsommar. 
 ”Vi i stallet”-plugg ska dras igång inför tävling som lagen åker iväg på. Lagga FRK har vunnit 8 

år i rad. 
 USS vill sälja kakor för extra aktiviteter. Maria Egerhäll beställer. 
 USS har kick off på Latitude 59, Maria Egerhäll ordnar sponsring och bokning. 

 §4. Övriga frågor 

1. Vi saknar en kassör. Maria försöker göra sig för om möjlig lösning. 
2. 4 april är det möte med Madeleine på SISU och Mia Öberg för att se möjligheter/hinder med 

att teckna ett nyttjanderättsavtal. Alla från styrelsen kan delta. 

Sekreterare    Ordförande 

 

Anna Maria Ejdeholm   Maria Ahrgren 


