
Protokoll fört vid EFRK:s styrelsemöte 16 maj på Larsbo, Nynäs Gård, kl 19.00 
 
Närvarande: Anna Cornéer, Jenny Söderberg, Mathilda Eriksson, Frida Karlsson, 
Kicki Fredriksson, Annika Arosenius.  
Frånvarande: Marianne Sundström 
 
§1 
Mötet öppnas 
 
§2 
Dagordningen godkändes 
 
§3 
Föregående protokoll gicks igenom 
 
§4 
Cafeteriavagnen 
Veteranpoolen kommer att färdigställa vagnen, så det endast är målning kvar för oss 
att göra. 
 
§5 
Ridleden i Storskogen 
Frida har tillsammans med Carl Arosenius tagit fram ett förslag till ny ridled. Den 11 
juni kommer de att träffa kommunen för att lägga fram vårt förslag. Det kommer 
behövas lite röjning utefter leden, som vi tror att kommunen kommer kunna göra. 
Hur den ska märkas upp får diskuteras med kommunen, men det är viktigt så det 
klart framgår att vi får rida där. En bit av leden går över Öbergs mark, vilket är helt ok 
efter att han har blivit tillfrågad. 
Vi diskuterade hur vi ska inviga ridleden. Tipspromenad, bjuda in EP? Vi funderar 
och bestämmer senare. 
 
§6 
Försäljning för att klubben ska få in pengar 
Emma har erbjudit sig att styra upp en försäljning av NewBody. Vi börjar där och får 
se hur det går och kanske kan vi utöka med andra produkter senare.  
 
§7 
Fälttävlan 
Vi tror att själva terrängritten kan genomföras här, men är mer tveksamma till hopp 
och dressyr, eftersom kalvhagen är uppgrävd… 
Annika ska träffa Eva Andersson från St Väsby, som kommer 17 maj till oss för att ta 
ställning till hur vi ska göra.  
 
§8 
Våra tävlingar 
Vi har planerat Pay & Ride den 6/6 och 13/6 i paddocken. Vi har fått ca 8 
anmälningar och drar en undre gräns vid 15. 
Domare är bokad och Anna sätter upp en lista för funktionärer. Jenny ansvarar för 
att dressyrstaketen kommer på plats, gärna veckan innan. 
Förslag på att ordna Pay & Jump och Öppen bana finns. Det beror på hur gräsbanan 



ser ut. Vi avvaktar med det.  
Även önskemål om Pay & Cross finns. Det kanske vi kan ha till hösten.  
I övrigt ska vi nog vara glada om vi kan genomföra det som vi har planerat, med 
tanke på pandemin.  
För att få lite publicitet kring våra tävlingar kommer Kicki kontakta Felicia 
Grimhammar från Bålsta, som tävlar med sitt handikapp, och höra om hon vill rida 
P&R hos oss. 
 
§9 
Nästa möte: måndag 14 juni kl 19.00 hos Annika. 
 
Vid protokollet: Anna Cornéer………………………………………………. 
 
Justeras: Kicki Fredriksson………………………………………………….. 
  
 


