
 

Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2022-04-04 

Plats: Kafeterian och via teams. 
 
Närvarande:  
Maria Ahrgren  (MA) 
Emelie Fagerström (EF) 
Lotta Fagerström (LF) 
Mikaela Larsson (ML) 
Maria Egerhäll (ME) 
Hedvig Ahrgren (USS) (HA) 
Anna Maria Ejdeholm (AME) 

Ej närvarande: 
Jennie Gauffin, Annica Alvén 
 
1. Ordförande öppnar mötet  

Maria Öppnar mötet och hälsar välkomna! 

2. Föregående protokoll:  

Läggs till handlingen 

3. Ekonomi och bidrag:  

Ekonomiskt läge 

Inget att rapportera. 
Kassörsfunktion saknas fortfarande. Info om behov av kassör har MA lagt ut brett i klubbens sociala 
medier dock utan att få någon respons.  Mötet beslöt därmed enligt förslag från MA att MA mejlar 
samtliga vuxna i klubben och frågar om någon kan ställa upp. Meddelar samtidigt att om klubben 
måste köpa denna tjänst kommer det att leda till högre medlemsavgift för att finansiera den utökade 
kostnaden.  

Bidrag 

MA och AME går igenom vilka bidrag som ska sökas. Aktuellt: Projektstöd från kommunen för 
sommarlovsfritids och höstlovsfritids och utbildningsbidrag för utbildningar. 
Bidrag från kommunen till fritids kan  ge en symbolisk summa eller annan typ av ersättning till 
ledarna och möjliggöra att fritids subventioneras för deltagarna. Fritids är öppet för alla. 

Försäljning 

En gruppkod för försäljningen av kakor behövs. Gruppkoden läggs ut på Insta och skrivs på listan som 
ligger i kafeterian.. Vid frågor kontaktas ME. Kataloger gås igenom så aktuell katalog bara finns. 
Info läggs ut på Insta av MA i form av den info som redan är uppsatt (HA mejlar till till MA). Fakturan 
går till Marie Egerhäll, enligt uppgift kan inte fakturan gå till en förening. 

Sponsring 2022 

ME kollar vilka som sponsrat tidigare m h a tidigare sponsringsansvariga (Marika) och gällande 
sponsringspolicy. MA hjälper till med kontaktuppgifter vid behov. Sponsring kan vara allt mellan 
rabatter på material klubben behöver och då ge en skylt till större insatser där vi kan ha företagets 
logga på kläder etc. 



 

Knivsta marknad 2022-05-22: Vi har fått förfrågan om att ordna ponnyridning men tvingats avböja då 
hästarna behövs på ridskolan en lördag. Ny förfrågan om i kan ställa upp med käpphästar och 
käpphästridning och t ex göra en hoppbana med våra fina käpphästhinder. HA tar frågan till USS. 
Körning m m av deltagare och utrustning ordnas. 

Övrigt 

MA har fått information om att Granngården betalar ut bonus om 2% till klubben förutsatt att man är 
medlem både i Granngården och klubben. MA har ansökt om denna möjlighet även för Lagga FRK 
vilket styrelsen bifaller.  

4. Utbildningar:  

FULK, förberedande ungdomsledarkurs: genomförs 20-21 maj, 1 maj. HA har gått igenom vilka 
medlemmar i USS som inte gått Oliva Björklund, Alice Eriksson och Hanna Bergquist. HA ställer frågan 
om dessa tre vill gå. HA återkopplar till ML. Kursarrangör: Svenska Ridsportförbundet. 
 
ULK, ungdomsledarekurs: måste inte ha gått FULK för att gå ULK. Tilda Gode är intresserad men det 
är för tidigt att anmäla.  Kursarrangör: Svenska Ridsportförbundet. 

Unga styrelseproffs, Svenska Ridsportförbundet, distrikt Uppland, kurs som USS är intresserade. USS 
undersöker vidare innehållet i kursen, återkommer därefter. 

5. Tävling/träning:  
2022-04-17 Påskdressyr, Lätt C, lätt B, lätt A. Tävlingen godkänd av ML (tävlingsansvarig ) och 
avstämt under mötet av styrelsen.  
 
Styrelsen är mycket imponerade av hur USEK genomförande Tingeling-dressyren, vilket framförs av 
HA till USS styrelse på möte 2022-04-08. 

6. USS:  

Planerat 
2022-04-08: USS styrelsemöte (kommande). 

2022-06-04 Vi i stallet: dra igång förberedelserna för tävlingen, en grupp har satts samman för att  
Deltagare mellan 10 – 13 år, annonseras. 

2022-04-11 Skötardagen, inhandling av mat. Inköpslista, antal deltagare, budget, ev allergier. 
Meddelas av HA senast efter fredagens styrelsemöte till kafeteriaansvariga (JG för inköp). 
2022-04-12 – 04-14 Påskfritids, lika ovan. 

Genomfört 
2022-04-04: Kick-off med aktivitet på Laser-game och efterföljande middag hos HA. Många nya i 
styrelsen. Jobbade med hur det är att vara i styrelserummet, hur man uppträder och är mot varandra 
för bra styrelsearbete. Uppskattat och bra arbete tillsammans kring de nya rollerna. 

7. Cafeterian:  

JG (Jennie Gauffin) handlar och har nyckeln. Kod för påfyllning delges samtliga kafeteria-ansvariga. 
Städning mm och vid behov påfyllning av övriga. 

8. Övriga frågor: 

Möte med SISU 2022-04-05: information och rådgivning tillsammans med Mia Öberg, repr för familjen Öberg. 



 

Hemsidan genom Idrott-on-line stängs ner vid årsskiftet. Ridsportförbundet erbjuder en plattform för 
hemsida som kostar drygt 4000 kr/år vilket inkluderar support. 

Andra plattformar finns. Val av plattform behöver göras innehållsmässigt, tekniskt, kostnadsmässigt etc. 
Ett antal kunniga och intresserade klubbmedlemmar bör bilda en grupp. USS deltar mycket gärna. 

USS har hemsidesansvarig, Alice Eriksson men alla i styrelsen vill hjälpa till. Bra idé att bredda 
gruppen och samarbetet kring hemsidan med olika aktiviteter för att skapa engagemang. 

Facebook-grupp om hästnäring i Knivsta kommun med en rad olika aktiviteter, kontakter med 
politiker etc. Handlar om säkra ridvägar, ridskolor, möjlighet att bedriva näringsverksamhet  

9. Mötet avslutas. 

MA avslutade mötet. 

Ordförande    Sekreterare 

 
 
  

Maria Ahrgren   Anna Maria Ejdeholm 
   


