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NFK
Norrköpings Fältrittklubb

Protokoll fört vid NFK styrelsemöte nr 4, 2018
Tid:
Plats:

Måndagen den 14 maj 2018 kl. 18.30
NFK, Baracken

Närvarande:

Anna-Lena Boberg
Dijana Franzén
Caroline Gunnarsson
Maria Mårdh, §11-12
Sakarias Mårdh

Malin Pantzar
Heléne Styrenius
Frida Thorell
Marina Verbova
Matilda Rolf, tom §11
Jennifer Carlegrim, tom §11

§1 Mötets
öppnande

Sakarias Mårdh öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Dagordning

Dagordningen godkänns med ändringen att en ny punkt om
tävlingar läggs in efter personalfrågor.

Dijana Franzén väljs att justera protokollet.
§3 Val av
protokoll-justerare
§4 Föregående
protokoll och
uppföljning av
fattade beslut

Genomgång av föregående protokoll, som med en mindre
justering godkänns och läggs till handlingarna.

§5 Ekonomirapport

Genomgång av resultatrapporten för jan- april. Fakturorna
för höstterminen utskickade.
Likviditeten lägre nu än motsvarande period förra året.

§6 US-rapport

US har målat några hopphinder inför kommande tävlingar.
US planerar en loppis/öppet-hus-dag (eventuellt 17/6) för
familjer med några aktiviteter, exempelvis ponny-ridning
eller käpphästtävling.

§7 Verksamhetsrapport

Uppstallningsavgift. En fråga har kommit in till styrelsen om
justering av uppstallningsavgiften om eget strö och foder.
Styrelsen diskuterar frågan.
Beslut: NFK gör inte gör prisavdrag på stallhyran för eget
strö eller foder, med hänvisning till att NFK heller inte
debiterar förvaringsytan för detta eller för det arbete
personalen utför.

1

NFK
Norrköpings Fältrittklubb

PROTOKOLL nr 4, 2018
2018-05-14

Anläggningen. Skriftlig information från Lennart: att en
elektriker kommer i veckan och tittar på fläkten. Rördetaljer
ska köpas in för 600 kr. Godkänns.
Uteritterna. Kommunen har skurit av ridvägen till Vrinnevi
under tiden en nybyggnation sker, vilket innebär att vi inte
kan gå förbi med några hästar. Det alternativ som finns, att
gå på bro över Söderleden bedöms inte som säkert, och
uteritterna ställs in. Respektive ridlärare ansvarar för hur det
ska lösas för respektive grupp.
Sadlarna. Sadelmakaren kommer under sommaren och gör i
ordning sadlarna.
Sopkostnaderna. Ett medlemsförslag har kommit in att titta
över sopkostnaden genom att byta till sorteringstunnor.
Behöver även ses över var tunnorna ska vara placerade och
hur sorteringsrutiner ska hanteras. Heléne tar frågan.

§8 Personalfrågor

Sakarias har varit i kontakt med tjänstledig ridinstruktör.
Besked om hösten kommer under våren.

§9 Tävlingar

Återkoppling från dressyrtävlingen – ganska få starter – ett
40-tal. Överdomarrapporten i stort sett positiv, men med en
kommentar att det behövs fler engagerade funktionärer.
Inför helgens hopptävlingar – de få som ansvarar för de stora
bitarna drar ett tungt lass, det är mycket jobb inför
tävlingarna.
Medlemstjänstgöringen upplevs generellt fungera bra, lite
sämre på eftermiddagarna.
Få anmälningar till den 20 maj, däremot fullt till den 6 juni
(80 anmälda). Mycket konkurrens nu med tävlingar runt om i
kommunen och regionen.
Datumen för 2019 års tävlingar är lagda.

§10 Kommunmöte

Information från möte med kommunens mark och
exploateringsenhet 2 maj. Sakarias, Anna S och Jennifer
deltog. Planarbetet inte påbörjat för brandstationen. Tidigast
byggstart 2022-2023. Uppfattningen av mötet från NFK var
att det var ett steg tillbaka i diskussionerna kring
utvecklingen för NFK:s markområde och arrenden.
Efter mötet har Sakarias varit i kontakt med
stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad som
säger att tidigare löften står fast.
NFK kommer skicka en ny skrivelse till
stadsbyggnadskontorets chef.
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§11 GDPR

Maria Wiksand och Maria Mårdh har varit på en GDPRkurs.
En policy för föreningen ska finnas. Ett förslag har tagits
fram utifrån ett förtryckt material. Utgångspunkten är att
föreningen aldrig ska efterfråga eller använda fler
personuppgifter än vad som är nödvändigt.
Policyn för NFK omfattar även sociala media och
personinformation på hemsidan.
Information till medlemmarna ska gå ut via mejl och på
hemsidan.
Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.

§12 Rekrytering
ny
verksamhetschef

Många frågor från medlemmarna vad som händer i höst, och
vilka som ska undervisa. Man vill veta innan man betalar sin
terminsavgift sista maj.
Sakarias informerar styrelsen om processen kring
rekryteringen, de kandidater som sökt och huvudresultaten
från intervjuerna.
Tre personer togs ut till en första intervju. Två av dessa
bedömdes kunna gå vidare till en andra intervju.
Tre personer från styrelsen har deltagit i intervjuerna och en
representant ifrån personalen i intervjuomgång två.
Övrig personal skulle träffa båda kandidaterna, men har inte
kunnat hitta en gemensam tid för detta.
Styrelsen diskuterar frågan. Det finns fördelar och nackdelar
med båda kandidaterna.
Beslut: Ordförande får styrelsens uppdrag att erbjuda Erik
Andersson tjänsten och slutförhandla kring
anställningsvillkoren.
Personalen ska informeras först, och få möjlighet att träffa
den blivande verksamhetschefen. Även medlemmarna ska få
tillfälle att träffa honom, preliminärt den 28 maj. Information
och presentation läggs ut på hemsida och FB när avtalet är
klart.
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Ordförande

Sekreterare

Justerare

Sakarias Mårdh

Heléne Styrenius

Dijana Franzén
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