Protokoll fört vid EFRK:S styrelsemöte 16 januari 2022 Digitalt
Närvarande: Jenny Söderberg, Kicki Fredriksson, Frida Carlson, Annika Arosenius,
Anna Cornéer, Mathilda Eriksson
Frånvarande: Marianne Sundström
§1
Förra mötets protokoll gicks igenom
§2
Ekonomi
Vi har fn 41.261 kr på kontot. Vi har fått ersättning från Stora Väsby för tävlingarna
både för 2020 och 2021. Det inbringade ca 18.200 kr. Dessutom kommer det in
medlemsavgifter löpande. Så ekonomin ser ljus ut nu.
Kicki har beställt ett nytt ekonomiprogram, Visma. Det kostar 125:-/månad.
§3
Tävling
Vi har anmält lag till Allsvenskan i alla grenar, både häst och ponny. Avanmälan till
dressyr och hopp måste ske innan 31 januari. Annika kollar upp om de som anmält
sig fortfarande är aktuella.
Ännu är inte fälttävlansplaneringen klar vilka som ska arrangera deltävlingarna. Vi
arrangerar en av deltävlingarna när vi har vår årliga FLT 2-3/7-22.
Vi planerar för att ha en programträning några veckor innan, för de som ska tävla i
Allsvenskan. Frida håller i det och frågar Lollo om hon kan vara ”domare”. Även
innan FLT vore det bra om vi kunde ha samma upplägg för de som ska tävla.
§4
Samarbetsavtal med St Väsby
Avtalet är från 2016. Det som är lite tvetydigt är att det står att Enköping ska
”tillhandahålla personal till att driva terrängmomentet”. Eftersom vi inte har så många
funktionärer som faktiskt behövs, så har St Väsby ställt upp med funktionärer även
till terrängen. St Väsby har ännu inte svarat på om det är något de tycker ska
ändras.
§5
Ridleden i storskogen
Ligger på is, kommer bli mer aktuellt till våren.
§6
Instagram
Jenny tittar på om vi ska ha ett konto där.
§7
Årsmöte kommer hållas söndag 20 februari 2022, kl 14.00
Anna kallar till mötet, som kommer hållas digitalt. Calle är ordförande och Annika
sekreterare.
Kicki gör klart ekonomin och ger det till revisorerna. Hon gör även en budget för
2022.
Anna gör en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan.
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