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Styrelsemöte Lagga Fältrittklubb 2022-05-08 

Plats: Kafeterian och via teams. 
 
Närvarande:  
Maria Ahrgren  (MA) 
Annica Alvén (AA) 
Emelie Fagerström (EF) 
Lotta Fagerström (LF) 
Mikaela Larsson (ML) 
Maria Egerhäll (ME) 
Jennie Gauffin (JG) 
Anna Nilsson (AN) kassör  
Hedvig Ahrgren (USS) (HA) 
Anna Maria Ejdeholm (AME) 

Ej närvarande: 
Genomstrukna namn enl ovan 
 
1. Ordförande öppnar mötet  

Maria Öppnar mötet och hälsar välkomna, särskilt välkommen till Anna som är vår efterlängtade kassör, 
Anna Nilsson! 

2. Föregående protokoll:  

Godkänns och läggs till handlingarna. 

3. Ekonomi och bidrag:  

Val av kassör 

Beslut: Styrelsen valde enhälligt Anna Nilsson, 800604-1480, till kassör i Lagga Fältrittklubb. 

Ekonomiskt läge 

Revidering av budget redovisades av MA och godkändes av mötet. Redovisad information mejlas ut 
till styrelsen av MA. 

Resultatrapport för 2022, januari tom april, har satts samman av Cecilia Johansson, kassör tom 
årsmöte 2022. Beräknat resultat t o m april 2022 visar på visst positivt resultat. 

Bidrag 

MA har ansökt om grundstöd, klart. 

Stöd för sommarlovsfritids ska sökas från Knivsta kommun. För att göra ansökan behöver avtalet med 
familjen Öberg förtydligas/moderniseras för att säkerställa att vi får bidraget från kommunen. MA ansvarar. 

Folkbildningsstöd. ML kontaktar SISU och Madeleine Andersson för att få mer information om vad 
som krävs för och hur man söker folkbilningsstöd.  

Titel:  Idrottskonsulent Tierp och Älvkarleby kommun
E-post:  

 

Telefon: 0706259981 
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Aktuellt: Projektstöd från kommunen för sommarlovsfritids och höstlovsfritids och utbildningsbidrag 
för utbildningar. Bidrag från kommunen till fritids kan ge någon typ av ersättning till ledarna och 
möjliggöra att fritids subventioneras för deltagarna. Fritids är öppet för alla. 

USS kakförsäljning 

USS kakförsäljning har gått bra, med en vinst på drygt 7000 kr minus kostnad för priset som delas ut 
till vinnaren, i form av en ridlektion. Pengarna som samlats in ska gå till kompisdag, planering se USS. 

Sponsring 2022 

ME har fått den förra styrelsens info om sponsring och börjat skicka ut fråga om förnyelse av 
sponsring. Det är bra att ha några specifika saker som vi skulle vilja ha hjälp med, t ex priser till 
tävlingar, trähästarna etc. 

Övrigt 

Pkt kvarstår sedan föregående möte för info: 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.  

Knivsta marknad 2022-05-21: 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. Ingen från USS styrelse 
kan delta. Körning m m av deltagare och utrustning ordnas av styrelsen, flera av styrelsens 
medlemmar kan delta. En efterlysning görs efter ungdomar som vill delta. 

4. Utbildningar:  

FULK, förberedande ungdomsledarkurs: genomförs 20-21 maj.  

HA meddelar att Oliva Björklund och Tove Ekström. Kursarrangör: Svenska Ridsportförbundet. 

ML och HA skapar en rutin för informationsöverföring. 
 
Folkbildningsstöd kan sökas, t ex för teorikurs typ ”Vi i stallet”. Då behöver man starta en studiecirkel, 
ML tar reda på mer och för över info och stöttar USS, se även ovan Bidrag. 

Unga styrelseproffs, Svenska Ridsportförbundet, distrikt Uppland, kurs som USS är intresserade. 
USS/HA undersöker vidare innehållet i kursen, återkommer därefter. Kvarstår sedan föregående möte 

5. Tävling/träning:  
2022-05-15 Kapten Kroks WE-tävling och 2022-05-22 Mulles Caprilli är tävlingar som USS genomför vt 2022. 

I övrigt inget nytt om tävlingar. 

Fråga från USS: Behöver USS fråga om när man tar rosette?. Det beslutades att USS kontaktar ML 
innan man tar rosetter. En inventering av rosetter utförs, ML ansvarar. 

6. USS:  

Planerade aktiviteter vårterminen: 

2022-06-11, kl 9 - 14 Kompisdag. Dagen är under planering. Hoppborg, pop-corn-maskin, ev 
sockervaddsmaskin, tipsrunda mm är idéer. USS tänker vidare kring mat/grillning etc så budget och 
inköp kan göras. ML är kontaktperson till stöd för USS för ev beslut, inköp mm.  



 

2022-05-08  3 

2022-06-11, kl 14 och framåt. Fångarna på Lagga. 

Sommarlovsfritids ska planeras, bl a behöver inköp göras. HA är ansvarig och har fått underlag från 
Ebba Olsson.  

Tröjorna till styrelsen har kommit, nu med rätt tryck meddelar MA. 

7. Cafeterian:  

Oklart om alla betalar när man tar mat och dryck i cafeterian. Mötet enades om att en positiv fråga 
om man kommit ihåg att swisha och att man ska visa varandra att man swish:at . Vi är förebilder för 
varandra. Skyltar om detta sätts upp 

Swish-lista där man noterat vad man tog, vad man swishade och vem man var, har funnits tidigare 
men är väldigt arbetskrävande. En sista utväg. 

8. Övriga frågor: 

2022-04-29: Möte med SISU: MA, Mia Öberg och Tindra Öberg. Storvreta har gått in i ett likande avtal och 
familjen Öberg har möjlighet att kontakta med dem 

2022-05-02: Samtal med kommunen, Terese Burström, föreningsstrateg på Knivsta kommun och MA. 

2022-06-06 Städlandslaget. LFRK har kommit med och har ett uppdrag att städa som kräver 20 
deltagare och ger 5 000 kr. Info sist i protokollet. 

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

Steg 1 är att titta på alternativa plattformar och kostnader så val av plattform. Sofia A har tagit fram 
lite info som MA mejlar till AA. AA ansvarar för framtagande av beslutsunderlag (alternativa 
plattformar, kostnader, möjligheter och begränsningar, teknik,  administrationsbehov, hur enkla de 
är att sköta etc). Beslut om val av plattform på styrelsemöte efter sommaren, 
Steg 2 är att spåna om innehåll, upplägg etc. 
Idrott-on-line kommer att finnas kvar med medlemsregister 

Ridläger 
Ok av familjen Öberg att genomföra ridläger i slutet av sommaren. Anmälan utlagd 2022-05-17 
1 träningsläger (träna/tävla) 3 dagar, 1 ridläger för knattar/nybörjare 2 dagar, 1 ridläger för 
junior/fortsättning 2 dagar, 1 vuxenläger 2 dagar. 

Höstterminen 
Terminsstart ridskolan 2022-08-20   - 2022-12-15, 17 ggr. 

9. Mötet avslutas. 

MA avslutade mötet. 
Nästa möte 2022-05-25, 17 – 18.50. Alla kopplar upp sig via Teams. 
Avslutande styrelsemöte inför sommaren 2022-06-12, 15 – 16.30. På plats på Lagga!  

Ordförande    Sekreterare 

 
 
  

Maria Ahrgren   Anna Maria Ejdeholm  
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