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Protokoll medlemsmöte  

Medlemsmöte Göteborgs Fältrittklubb 17 maj 2022 i caféet, GFRK. 

Närvarande  

Cecilia Mahler 

Lucas Ek 

Anna Lotto 

Fanny Stenholm 

Jenny Berglund 

Caroline Krantz 

Andrea Ferhling, avvek vid medlemsenkäten 

Camilla Ringdahl 

Linda Bergström 

Betina Gaoddard Kortelainen 

Utanför styrelsen 

Erica Lundqvist Verksamhetschef 

8 medlemmar kl. 18:00 

Bilagor 

Bilaga 1. Medlemsenkäten 

Bilaga 2. Ekonomi 

 



 

  

 

  2 av 32 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Caroline hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Presenterade syfte och 

agenda för mötet. 

§ 2. Ordförande berättar om året som varit hittills 

Hittills under året har verksamheten haft stabil ekonomi, men det finns alltid hål att 

fylla. Organisationsförändring är klar, se § 3.  

Vi har även tillsatt Ericas vikarie under föräldraledigheten och det är Erica 

Johansson.  

Vi arbetar mycket med att få ta över marken där Lisebergs camping ligger. 

Verksamheten behöver mer mark. Vi behöver all hjälp vi kan få av medlemmar och 
intresserade för att kunna ta över Lisebergs campingområdet. Det är en utmaning att 

få respons från politikerna då det ligger hos flera olika nämnder. Kommunen vill 

bygga bostäder på marken, vilket inte är bra för bland annat naturen då 

Delsjöområdet är ett naturreservat.  

§ 3. Verksamhetschef informerar 

Hästarna, hur mår de? Personalen försöker bromsa upp för att fler hästar inte ska bli 

skadade/sjuka. Det finns en prioritetsordning i form av kurser, söndagsaktiviteter 

med mera som ställs in efter behov/hur hästarna mår. Det är veterinär ute på besök 

var annan vecka hela året om. Det är stenkoll på hur mycket hästarna går och 

planerar in för vilodagar. Upplevs inte så trötta i perioder som de varit tidigare. 

Siktar på att hästarna bör gå 15 lektioner i veckan, eftersträvar att de snittar 3 
lektioner per dagen. Hästarna går färre lektioner än ponnyerna som just nu snittar 

på 3 lektioner per dag. Antal lektioner beror också på vilken typ av lektion de går. 
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Ridlärarna har koll på att när hästarna och när de gått sina tre lektioner för dagen 

ska de ha ork att kunna gå en till. 

Angel är hos Gunilla Schilken på rehabilitering på grund av att hon har ont i ryggen. 
Hon blir kvar över sommarbetet sedan göras hon iordning för försäljning. Eventuellt 

kan hon behöva gå med på några lektioner 

Alba trivs inte som ridskolehäst och planerar att säljas. Just nu är det svårt att sälja 

hästar, antagligen på grund av ekonomin som råder. 

Hippie lider av shivering som gör att han är stel i sin kropp. Han gör vad han ska 

men kan få det bättre någon annanstans. 

Revia visade sig att vara hälften så gammal, bara 3 år. Då hon är trevlig skickas hon 
eventuellt i väg på foder tills hon växt till sig. Men hon trivs annars väldigt bra i 

verksamheten. 

Den nya hästen Sampson är vit, 162-163 cm hög och 10 år. Provar att gå med på 

lektioner vecka 20. 

Den nya hästen Logan är 5 år och lite yngre i sättet men lugn individ. Logan är 170 

cm hög och skolas in vecka 21. 

Den nya hästen Stjärnan är en skäck. Stjärnan har just nu ett sparksår och har precis 
börjat ridas igen. 

Den nya hästen Vera är en D-ponny. Vera ska ridas lite innan hon får börja gå med 

på lektion.  

Alla de nya hästarna verkar trivas. 

Hästar som ska säljas är 

Sava, hon är stor behöver röra mer på sig mer då hon blir stel. Hon har det bättre på 

annat håll. 

Jaffa, hon tycker inte det är kul med lektioner längre och har det också bättre på 

annat håll. 
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Zibell ska köpa loss. Zibell är bra hästi verksamheten. 

Hos hästhandlaren Sven-Inge, som GFRK köper häst hos, finns en ponny 

innestående istället för Bianca som lämnats tillbaka. 

Omorganisationen som skett är efter påtryckningar från personalen. De har upplevt 

att det i häst -och stallarbete inte varit en säker arbetsmiljö, på grund av att personal 

inte haft tillräcklig hästkunskap. Omorganisationen har framför allt gällt 

säkerhetsfrågor för hästar och personal. Therese Reimer är nu stallchef och arbetar 

närmre stallpersonalen och stödjer även lektionsverksamhet vid behov. 

Sanna Martinsson har valt att avsluta sin tjänst och ska prova annat. Hon kommer 

dock och jobbar lite som timvikarie vid behov. Ronja Hagberg har fått en tillsvidare 
anställning. Rebecka Svedlund har planerat att studera och Malin Carlsson tar över 

hennes lektioner. Dana Pirooz anställs som vikarierande ridlärare samt att Katarina 

Hellsten kommer in och håller några lektioner i veckan. Ridlärare Erica Johanssons 

vikarie är inte tillsatt än. 

Det har varit och kommer hållas Pay and ride/jump/cross under året. Uteritte som är 

årlig planeras. 

22 Juni är sista lektionsdag och 23 Juni åker de på sommarbete. I Augusti blir första 
lektionsdagen för hösten. Städvecka planeras efter sommarbetessläppet och 

medlemmar önskas. En lista med sysslor kommer sättas upp i god tid. 

§ 4. Medlemsenkäten 

Bilaga 1. 

Av våra 900 medlemmar har cirka 300 medlemmar svarat. Det är ungefär samma 
antal som förra året. Detta året valde vi att delat enkäten i två delar, den första har 
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fokus på verksamheten i stort och lektionsverksamhet. Den andra enkäten kommer i 

höst och fokuserar på föreningen och styrelsens arbete.  

Ett tips från en medlem är att Hippocrates kan användas för att nå ut med mer 
information. 

En fråga om filmning under lektionsverksamhet och över huvud taget på 

anläggningen. Den som vill filma eller fotografera måste fråga ridläraren om det är 

okej att filma under lektionen. Ridläraren ska då fråga de ridande om det är okej att 

bli filmad eller fotad. Ridläraren ska ställa frågan till alla i till exempel ridgruppen 

oavsett ålder, inte enbart till föräldrar. Det är inte alla som tänker på att en del kan 

ha skyddad identitet.  

En del ponnyer upplevs vara lite sura i boxen. De kanske inte mår bra av att vara på 

ridskolan och detta stäms av och det planeras utifrån detta.  

Personalen arbetar utifrån svaren på sina konferenser för att utveckla sitt arbete och 

kvalité. 

§ 5. Information om styrelsens arbete 

§ 5.1 US informerar  

Lucas Ek är ordförande för Ungdomssektionen, US, och presenterar sektionen och 

dess aktiviteter. 

Aktiviteter som de bjudit på har varit Påskövernattning, som är populär, samt 

Familjedagen 1 maj. Fler aktiviteter är planerade och det planeras även att byta ut 

aktiviteter som inte är så populära. Familjedag och medlemsdag är de största 

aktiviteterna. 

§ 5.2 Kommunikationsgruppen informerar 

Anna Lotto utvecklar en ny site och har tagit hjälp av medlemmar/föräldrar att 

skriva texter till webbsidan. Just nu tas foton fram som ska användas på webbsidan. 
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Den nya webbsidan hoppas  vi på är lättare att använda samt roligare. Styrelsen och 

Anna önskar mycket feedback om webbsidan inte fungerar bra efter att den lanseras.  

IdrottOnline stänger ner möjligheten för hemsidor den 31 december 2022, vilka vi 
har nuvarande webbsida hos.   

Anna arbetar även på en sociala medier-strategi. 

§ 5.3 Ekonomi 

Erica Lundqvist, Verksamhetschef, och Cecilia Mahler informerar. 

Bilaga 2. rapporter om ekonomin 

Ekonomin följs upp och utgår från månadsrapporter och årsrapport. Dessa jämförs 

med beslutad budget samt föregående år. 

Just nu är det bra beläggning på lektionerna, vilket är bra då kostnader för till exempel 

foder kommer gå upp framöver. De bokningsbara kurserna ger bra extra inkomst. 

Ekonomin är i bra fas, dock kommer foder bli dyrare och det kommer märkas i 

budgeten. Pellets som används nu behöver olja till att pressas och kostnader som detta 

tittar vi på. De kommer testa ett annat strö som är något billigare och det kommer 
provas under sommaren som kommer. Det är bättre för budgeten om det går att 

använda. Verksamheten överväger att köpa in ett extra lager med strö och foder inför 

hösten. Byte av leverantör av kraftfoder kommer ske på grund av de stigande priserna. 

Kostnaderna motsvarar budget just nu, elen blir dock dyrare. Nytt avtal är ordnat då 

det gamla går ut snart. Ridhuset kommer byta ut sin belysning till LED-lampor som 
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förhoppningsvis håller ner kostnader. Anläggningen tar en stor del av budgeten, bland 

annat belysning ute. 

Det finns inga planerade höjningar av hyra med mera.  

Tittar på stöttning från kommunen. 

Plusresultat på totalt 505 000 kronor än så länge. 

Förhoppning är att solceller i framtiden ska bidra till lägre elkostnader och att lotterier 

kan bidra som inkomst för att till exempel kunna köpa hästar. 

Medlem har eventuellt en kontakt som kan solceller och lämnar sina kontaktuppgifter 

för vidare kontakt. 

 § 5.4 Anläggningen och anläggningsplan  
Jenny Berglund och Erica Lundqvist, Verksamhetschef, informerar. 
 
Anläggningsarbetet är stort och det slukar pengar. Vi har nu en gedigen 
underhållsplan. Men det dyker upp olika saker som behöver åtgärdas varje år, till 
exempel gödselplattan som ger extra kostnader. 

Gödselbandet, som håller på att installerats, kommer bli väldigt bra när det kommer 

i bruk. Med ett gödselband minskar personalens arbetstid med 1 timme vid hantering 
av gödsel. Kostnaden för gödselbandet är strax under 200 000 kronor.  Andra 

ridskolor har haft samma band i 40-50 år. En instruktionsfilm kommer om hur en 

tömmer på gödselbandet. 

Den västra gödselplattan kommer åtgärdas, för att den behövs som reserv. 

Gödselplattan behöver vara helt tät och få högre kanter. 

Fundering om det går att annonsera om att sälja gödsel togs upp. Verksamhetschefen 
svarade att så stora mängder gödsel som ridskolan får varje vecka håller inte 
försäljning inte samma takt.  

Bidrag söks till renovering av sargen i paddocken, för ny belysning/armatur, för att 
fylla igen potthålen. 1,1 miljoner i bidrag är sökta och preliminära summan vi får är 
959 000 kronor. Planeras att göras i sommar. Kostnaden för ny belysning ute är 200 
000 kronor. Det behövs fyllas på med grus i hagarna och det jobbar med taket om 
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vad, när och hur det ska underhållas. Taket renoverades med bidrag år 2019 och just 
nu uppnår det inte godkänd besiktning. Taket behöver göras om och det vill vi görs 
det korrekt. VBK kontrollerar taket inför renovering som planeras inför nästa 
sommar. Tidigare företag som renoverat taket har antagligen inte haft rätt 
kompetensen då det inte blivit godkänt vid besiktning. 

Förhoppningsvis med hjälp/bidrag så går det lättare att underhålla anläggningen då 
det är dyrt att sköta/äga sin egen anläggning. 

§ 5.5 Sponsring 

Cecilia Mahler och Linda Bergström informerar. 

Efter utbildning och tips var vi kan söka bidrag fick vi vetskap om att det är 

partnerskap/samarbete som är mer intressant än att sponsra rakt av. Ju mer intresse 

i föreningen ett företag har desto större chans att få till ett partnerskap. Det mesta i 

sponsringsväg vi hittills att uppmärksammat är att vi får rabatter och de är inte alltid 
så stora. 

De mest prioriterade områdena vi hittat med hjälp av Verksamhetschefen är färg till 

sargen i ridhuset, nya datorer till sekretariatet, säkerhetsutrustning till häst och 

ryttare. Vilka vi riktat in oss mest på hittills samt planera om sponsorpaket och med 

hjälp av Anna Lotto skriva om följebrevet. Följebrevet trycker mest på vad vi vill ge 

medlemmarna och vår vision men presenterar också föreningen/ridskolan. 

Förslag som tog upp på medlemsmötet var att medlemmar kan hjälpa till att måla, 
kul grej att göra tillsammans. Varje medlem köper en burk färg i samma 

kulörnummer och skänker till ridskolan och kanske målar också. Möjlighet att 

swisha pengar direkt till ridskolan, till exempel öronmärka pengar till hö. Betala 

lektionskostnaden plus lite extra pengar som till exempel en riktad kurs som är några 
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hundra dyrare och går till ett specifikt ändamål, en sådan kurs skulle kunna vara att 

köpa en uteritt. 

Vi tar tacksamt emot tips på till exempel bidrag, partnerskap/samarbeten, sponsorer 
eller om du själv vill sponsra. Kontakta någon av oss i sponsorgruppen: 

cecilia.mahler@gfrk.se eller linda.bergstrom@gfrk.se. 

 § 5.6 Caféet 

Fanny informerar. 

Försök att få ingång verksamheten i medlemsregi har genomförts, men fungerar inte 
som det ska och det är svårt att bemanna under vardagar. Det behöver göras något 

nytt. Enhälligt beslut i styrelsen att hyra ut lokalen till någon som kan sköta caféet. 

Tips önskas om någon känner någon som är intresserad av att hyra caféet som café. 

Det kan ta ett tag innan caféet blir en större mötesplats som är tanken att det ska 

vara. Varje vecka sker det 700 uppsittningar och 150 stycken personer är på 

anläggningen, så det finns potential att driva en bra caféverksamhet. Dock är det en 

eftersatt lokal så det kommer vara en symboliska summa för att hyra. 

Annonsering för medlemmar kommer ske men också tips var vi kan annonsera tas 

emot. Allra viktigaste är att kunna öppna caféet än att driva det i nuvarande regi. Det 

är för lite medlemsengagemang vilket gör att styrelsen får sköta caféet mycket mer 

än det är tänkt.  

§ 5.7 Evenemanget 11-12 juni 2022 och festen  
Peter Larsson, medlem, och Betina Goddard Kortelainen informerar. 

Affisch sitter uppe om evenemanget 11-12 juni. På kvällen den 11 juni är det fest hos 
GLTK och de kan ta emot upp till 300 personer. Festen börjar kl. 18:00 och där får vi 
äta buffé och 1 dryck till ett pris av 250 kronor. Det är förköp som gäller för festen. 
Sista dag för anmälan till festen är 25 maj. Vuxna och barn är välkomna. 

Finns ett evenemang om detta på Facebook.  

Evenemanget som pågår två dagar, 11-12 juni, handlar om Göteborgs 400 års-firande 

med ridningens bredd från medlemtid till nutid. På lördag visar historiska föreningar 

och på söndag visar ridskolan och söndagen blir likt en familjedagar. Kostnaden är 

mailto:cecilia.mahler@gfrk.se
mailto:linda.bergstrom@gfrk.se
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100 kr/dag. Sprid gärna informationen och dela gärna informationen som kommer 

på Facebook. 

§ 7. Mötets avslutande 

Caroline tackade närvarande och förklarade mötet avslutat. 

   

Ordförande  
Caroline Krantz 

 Sekreterare 
Linda Bergström 
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Bilaga 1. 
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Bilaga 2. 

Ekonom  
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	§ 5.5 Sponsring
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	De mest prioriterade områdena vi hittat med hjälp av Verksamhetschefen är färg till sargen i ridhuset, nya datorer till sekretariatet, säkerhetsutrustning till häst och ryttare. Vilka vi riktat in oss mest på hittills samt planera om sponsorpaket och ...
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