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NFK
Norrköpings Fältrittklubb

Protokoll fört vid NFK styrelsemöte nr 6, 2018
Tid:

Närvarande:

Söndagen den 3 juni 2018 kl. 11.15

Anna-Lena Boberg
Frédéric Cortat
Dijana Franzén
Caroline Gunnarsson
Maria Mårdh

Sakarias Mårdh
Malin Pantzar
Heléne Styrenius (via telefon)
Frida Thorell
Marina Verbova

§1 Mötets
öppnande

Sakarias Mårdh öppnar mötet och hälsar alla välkomna till
extrainkallat styrelsemöte.

§2 Dagordning

Dagordningen består av två punkter – rekrytering av
verksamhetschef samt personalfrågor.

Frédéric Cortat väljs att justera protokollet.
§3 Val av
protokoll-justerare
§4 Rekrytering av
verksamhetschef

Ordförande rapporterar statusen för rekryteringsprocessen:
 Vid föregående möte beslutades att ge ordförande i
uppdrag att erbjuda Erik Andersson tjänsten som
verksamhetschef efter årsskiftet och förhandla
anställningsvillkoren. Andersson fick erbjudandet
direkt efter föregående möte men meddelade att han
tackar nej till tjänsten på grund av familjeskäl.





Många medlemmar har efterfrågat information om
höstens lektioner. Det är också mycket diskussioner
och kommentarer via sociala medier.
Ett meddelande har gått ut till medlemmarna att
styrelsen arbetar intensivt på att lösa frågan med en
långsiktig lösning för verksamhetschef så snabbt det
är möjligt. Styrelsen har bjudit in medlemmarna till
ett informationsmöte söndagen den 10 juni kl 19.00.
I meddelandet informerades även om att föreningen
inte planerar att skicka någon betalningspåminnelse
för obetald faktura till de grupper där instruktör för
hösten inte är klart.
Rekryteringsgruppen har arbetat med processen för
ny verksamhetschef med kontakter och intervjuer
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med flera intresserade kandidater. Utgångspunkten i
rekryteringen har varit att hitta rätt kompetens som
kan arbeta både med verksamhetsledning och
instruktörsjobbet.
Gruppen föreslår nu styrelsen en kandidat: Jessica
Sjöqvist. Hon har lång erfarenhet, arbetar sedan tio år
tillbaka som ridinstruktör i Finpång, utbildad level III
ridlärare, tävlar själv och har bland annat arbetat med
inridning och tillridning av hästar. Gruppen fick ett
mycket gott intryck av Jessica, och bedömer att hon
har de kvalifikationer och den erfarenhet som krävs
för arbetet.
Styrelsen diskuterar frågan och är eniga om att
erbjuda Jessica anställning som verksamhetschef.
Beslut: ordförande får i uppdrag att erbjuda Jessica
Sjöqvist tjänsten som verksamhetschef från och med
höstterminstarten och förhandla villkoren för
anställningen samt hantera de fackliga frågorna.
§5 Personalfrågor

Ordförande informerar att Eva Johansson har meddelat att
hon inte kommer tillbaka när hennes tjänstledighet är slut
och planerar att avsluta sin tjänst på NFK.
Verksamhetschef Jennifer Carlegrim har blivit sjukskriven
från den 28 maj till och med den 24 juni. Frida Thorell
håller i styrelsens arbetsgivarkontakter med Jennifer enligt
hennes önskemål. Delar av styrelsen har arbetat för att hitta
vikarier för Jennifers lektioner. Återstående lektioner är i
stort sett lösta, och där det fortfarande saknas pågår arbetet.
Hästarnas sommarbete och de planerade sommarlägren
kommer att genomföras på Valstad.
Frida Thorell och Frederic Cortat har träffat delar av
personalen i veckan för att informera och stämma av arbetet i
verksamheten under Jennifers sjukskrivning. Veckovisa
möten fram till terminsslut är planerade.

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Sakarias Mårdh

Heléne Styrenius

Frédéric Cortat
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