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Protokoll styrelsemöte  
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 16 mars 2022 i konferensrummet, GFRK. 

Närvarande  

Anna Lotto 

Erik Hollinger 

Cecilia Mahler 

Lucas Ek 

Betina Kortelainen 

Jenny Berglund 

Caroline Krantz 

Jessica Sunnervall §1-§11.2 

Linda Bergström 

Camilla Ringdahl 

Elin Malmeström Cederwall 

 

På Teams: 

Fanny Stenholm 

Andrea Fehrling 

 

Utanför styrelsen: 

Verksamhetschef Erica 

Förhindrade 

- 

Bilagor 

Bilaga 1. Verksamhetsrapport 

Bilaga 2. Årshjul 

Noteringar 

I den offentliga versionen av styrelsens mötesprotokoll kan viss text ha blivit 

redigerad/borttagen av integritets- eller andra skäl. Den text som inte kommer 

publiceras offentligt är i originalprotokollet överstruket i gult.  
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§ 1    Mötets öppnande 

 Caroline hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2    Val av ordförande för mötet 

Styrelsen beslutade att  

välja Caroline som mötesordförande. 

§ 3    Val av sekreterare 

Styrelsen beslutade att  

välja Linda att föra protokoll under mötet.  

§ 4    Val av justerare 

Styrelsen beslutade att 

utöver mötesordförande välja Camilla att justera protokollet. 

§ 5    Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att 

godkänna dagordningen. 

§ 6    Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade att  

styrelseprotokollet från januari 2022 och det konstituerande styrelsemötets protokoll 

2022 tas vid nästa styrelsemöte, då de ej var justerade. 

§ 7    Verksamhetschef informerar 

Se bilaga 1. 

§ 8    Ekonomi 

§ 8.1 Resultaträkning 

Vid mötets tidpunkt ligger ekonomin i fas, meddelar verksamhetschefen. Se bilaga 2. 
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§ 8.2 Likviditet, nuläge 

Verksamhetschefen och Cecilia tittar på de offerter som ligger ute. Oro för kostnader 

som går upp på grund av pandemin och kriget i Ukraina som kan leda till lägre 

beläggning. 

 

§ 8.3 Budget 

Det behövs en utvärdering om att förlänga uppsägningstiden av sitt medlemskap för 

att säkra inkomst till organisationen. Verksamhetschefen och Cecilia tittar på detta. 

Beslut kan sedan tas av verksamhetschef.  

 

§ 9    Beslut och organisationsförändring 

. 

 

§ 10    Bakgrundsinformation och status 

§10.1 Årshjul, Vison, mål  

Vision och mål presenterades för nya styrelsen. 

Se Bilaga 3. för årshjul, vision och mål. 

Städdag för våren är avklarad av personal. Planerar städdag när hästarna är på 

semester, som ska ske vecka 26. Det blir istället för städdag en städvecka med drop 

in för städhjälp. 

En enkät till medlemmarna ska utformas för att ta reda på vad medlemmarna vill 

engagera sig i med fördjupade frågor för att fånga upp intressen. Enkäten ska ge mer 

plats för barn och ungas svar och engagemang. 

 

Styrelsen beslutar om familjedag 1 maj 2022 som US anordnar samt att styrelsen ska 

hålla ett medlemsmöte tisdag 17 maj 2022 kl. 18:00. 

 

§ 10.2 Anläggning och underhåll 

Erik, Jenny, Jessica 
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Företaget som jobbat med taket har varit på gränsen till konkurs då det aldrig varit 

likvid. Därför är stämning av företaget att kasta pengar i sjön. Anläggningsgruppen 

har försökt hitta lösningar, men vi har ett ansvar mot våra medlemmar. Det kommer 

skrivas ett medlemsbrev med information om situationen. Inga andra avtal med 

företaget kommer ingås. 

 

I framtiden kommer det inte ingås avtal utan att säkerställa att de innefattar bland 

annat avtalsviten. 

 

Fukten som finns i taket är på grund av ventilationen och det arbetas vidare med 

lösningar. 

 

Erik har tagit fram en bra alternativ detaljplan för campingen förutom den tidigare 

detaljplanen från kommunen som ligger som förslag. Inbjudan till medlemmar för 

att visualisera planen med hjälp av US. 

 

Flera bidrag sökta: Se verksamhetsrapport Bilaga 1. 

 

§ 10.3 Café - Cafégruppen 

Andrea, Fanny  

För att driva kaféet är styrelsen i behov av ideellt arbete från medlemmar vilket är 

svårt att få. Styrelsen undersöker olika alternativ till hur man kan driva kaféet. 

Fanny ansluter till Cafégruppen. 

Vi kan inte se caféet som en inkomstkälla.  

Under Hummerhoppet har styrelsen erbjudit sig att hjälpa till med caféet. US kollar 

upp om de också kan hitta någon som kan vara med och sköta caféet under tävlingen. 

 

§ 10.4 Ny hemsida – kommunikationsgruppen 

Anna, Andrea 

Omskrivningen av texterna tar lite längre tid än beräknat. Men flyter på bra. Utkast 

på hemsidan har visats och den ser bra ut och kommer att bli en levande sida. 

Det kommer bli en gedigen genomgång av webbsidan när den är klar. De som jobbar 

med sidan tar låg timpeng. Lanseringen blir troligtvis i maj. 
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§ 10.5 US informerar 

Lucas, Selma 

Betina tar på sig att vara kontaktperson från styrelsen och Ronja som kontaktperson 

från personalen till US. 

Filmkvällen v. 10 blev lite mer arbete än vad de hade trott. Filmkvällen var 

uppskattad. 

Nästa aktivitet hålls under påsk. 

 

§ 11 Punkter styrelsen  

§ 11.1 Arbetsordning för styrelsen - hur kommer vi vidare med våra 

arbetsgrupper? 

Personal och arbetsmiljö  

Camilla 

 

Marknadsföring och kommunikation 

Anna, Andrea 

 

Sponsring 

Cecilia och Linda letar sponsorer. Erica är med och spånar. Caroline har kontakter 

som hon stämmer av med. 

 

Café 

Andrea och Fanny planerar caféverksamheten. 

 

Anläggning 

Jessica, Jenny och Erik arbetar vidare med anläggningsfrågor. 

 

Tävlingskontakt 

Andrea och Fanny har kontakt med tävlingsgruppen. 
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Ungdomsverksamhet 

Betina har kontakt och stöder US arbete. 

 

§ 11.2 Issue & beslutslogg 

När beslut är fattade förs de in i ett beslutsdokument, som finns på SharePoint. 

 

§ 11.3 SharePoint 

Alla i styrelsen har tillgång till och kommer in på SharePoint. 

 

§ 11.4 Styrelsen möter verksamheten/teamet 

Träff och presentation av styrelsen och personal bestäms till söndag 10 april k. 17:00. 

Anna bokar plats. 

 

§ 11.5 Uppföljning punkter från konstituerande styrelsemöte 

Stadgar 

Dagordningen baseras på stadgarna. 

Linda rättar stavfel som behövs innan de skickas in. 

Revidera stadgar - språket är föråldrat och behöver uppdateras, antal revisorer 

behöver uppdateras. Läggs in i issuelogg. 

 

§ 12 Övriga ärenden  

§ 12.1  

Peter Larsson (medlem) och Malin Carlsson (medarbetare) informerade om 

evenemanget Hästen i människans tjänst. 

Under dagen kommer det att finnas olika aktiviteter som passar alla och det blir en 

fest på lördag kväll, där planeringsgruppen vill ha stöd av styrelsen. Vilka tillstånd 

som behövs tas upp. GLTK kommer få förfrågan om det går att ha festen hos dem 

den 11 juni 2022. Funktionärer behövs. 

Samtal om detta kan vara en återkommande medlemsfest. 

 

§ 13 Nästa styrelsemöte 
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Nästa styrelsemöte fastställs till den 20 april kl. 18:30 i konferensrummet, GFRK. 

§ 14 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

   

Mötesordförande  

Caroline Krantz 

 Justerare 

Camilla Ringdahl 

   

Sekreterare 

Linda Bergström 
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Bilaga 1 

   
 

VC rapport februari-mars  2022  

1. Personal 

.  

 

2. Ridskola/Hästar 

Status hästar 

Nya hästar: 

Revia – Ny D-ponny från stall Kuskahus (70’), 6 år gammal. Under inskolning.  

Lotte – C-ponny 10 år gammal, inköpt från annan ridskola och direkt in i 
verksamheten. Fungerar bra! 

Milkyway – D-ponny 16 år gammal, inköpt från annan ridskola och direkt in i 
verksamheten. Fungerar bra! 

 

Gurkan är ej korrekt kastrerad så är uttagen ur verksamheten tills han är opererad.  

Alba läggs ut på annons i veckan.  

Gaga – Lämnas tillbaka i veckan då hon inte passar i verksamheten. Ny häst kommer 
i inbyte.  

Bianca – Är yngre än vad vi trott, troligen 4 i år och ska bytas mot ny ponny. Tagen ur 
verksamheten tillsvidare.  
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Två nya storhästar på väg från Sven Inge. En ny ponny istället för Bianca och en ny 
häst istället för Gaga.  

 

 

Sjuk/rehab: 

Flash sätts in i verksamheten den här veckan (v. 11) efter lång rehab.  

 

Angel på rehab hos Gunilla Schilken. Kommer tillbaka i slutet av april, kommer 
sedan göras iordning för försäljning HT-22. 

 

Hästar som planeras att säljas: Hippie, Lilla grå och Angel utöver Alba.  

 

Ridskola 

 
Beläggningsgrad ridskola– 97 % i skrivande stund. Kurser och privatlektioner säljer 
bra, sämre intäkter på lov än beräknat.   

 

3. Medlemsstall/Östra stallet 

Box 7 uppsagd, . ny uppstallad.  

Möte under vecka 5 som fortlöpte bra, de uppstallade hade önskemål om mer ridtid i 
ridhuset varpå ridskolan har lagt om så att en ridgrupp alltid är i paddocken när det är 
tre lektioner som pågår samtidigt. Fungerar bra nu! 
 

4. Anläggning inne/ute 

.  

Underlaget i paddocken har varit tungt och löst, LP har varit ute och lagt i stenmjöl vid 

två tillfällen. Vi fortsätter att arbeta med det och har en god dialog med LP som gjort 

underlagsarbeten på GFRK i många år.  

Belysning på parkering och fasad ska renoveras och arbetet är planerat att utföras inom 

kort.  

Investeringsbidrag ansökt (ännu ej beviljat) i februari för att göra följande arbeten under 

sommaren: 

Byte sarg i paddock 

Åtgärda potthål asfalt 

Byte av lampor i ridhus och paddocken 

Byte av portar till stall 
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5. Inköp/investeringar 

Disney såld för 50 tkr, inköpt 2019 för 35 tkr. Foxy såld för 80 tkr inköpt 2013 för 
43 tkr.  

 

6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet 

Se personal för arbetsmiljö.  
 

7. Evenemang som har varit och kommande händelser 

Hummerhoppet 26-27 mars, vi behöver fler funktionärer! 

Patrik Kittels clinic 14:e maj. 

 

8. Bidrag/sponsring Nytt för 2022! 

Bidrag       Sökt    Beviljat 
Särskilt investeringsbidrag, Gbg Stad       1 332 056 
Lokalbidrag     175 000 kr   175 000 kr 
LOK-stöd      48 541 kr 
Aktivitetsbidrag    42 747 kr 
Driftsbidrag      ca. 2 000 000 kr 600 000 kr 
 

Sponsring     Belopp 2022 

Kungälvs Gardencenter     6000 kr 

Sveriges Ridgymnasium            6000 kr 

Fortex                  6000 kr 

Rickard stark okidoki arkitekter    6000 kr  

FMT          6000 kr 

High mind                      6000 kr  

Garland & Pine                 6000 kr  
Smart-Cat     3 000 kr (logga hemsida) 

Summa: 45 000 kr 

Vi behöver fler skyltsponsorer – har du någon? Vi tecknar gärna ett  
3-årsavtal på 6 000 kr/år (exkl skylttillverkning). 

Sociala medier/hemsida 
 

FB: ”Gillamarkeringar” 1 jan -19: 954, mars -22: 1929  
FB: Följare 10 nov -20: 1801, mars-22: 2139 

Instagram: 10 nov -20: 1007, mars -22: 1430 följare. 
 



 

 

11 av 16 

  

9. Övrigt 

Cafeterian behöver lösas för Hummerhoppet, enligt arrangörsgruppen har Andrea lovat 

att ta det vidare.  
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Bilaga 2 

Ekonomisk rapport Januari och Februari 2022.
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Bilaga 3 

Årshjul 
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Vision:  

GFRK ska vara en nationell förebild för andra ridskoleverksamheter och det självklara valet 

som ridskola i Göteborg. Vi utbildar framtidens ridsportstjärnor, är en frizon för alla och har 

alltid hästen och individen i fokus.  

 

Mål:  

 

Genom kommunikation och ett starkt varumärke säkrar vi vår position på marknaden (Anna 

& Andrea)  

    •    Vi ska vara en attraktiv ridskola 

    •    Mätbart genom kön 

    •    Mätbart genom medlemsenkäten  

    •    Mätbart genom beläggningsgrad 

 

    •    Utforma en tydlig kommunikationsplan 

    •    Vi ska utbilda Sverige genom att synliggöra vår utbildningsverksamhet i sociala medier 

    •    Mätbart genom antalet följare på sociala medier (XX på Instagram (1253 idag) och XX 

på Facebook (XX idag) 

    •    En tydlig contentplan 

 

    •    Synliggöra vår vision, ambition och kommunikation genom hemsidan som vårt ansikte 

utåt 

    •    Öka antalet besökare på hemsidan med XX 

 

Med en lönsam verksamhet skapar vi en välmående ekonomi i syfte att kunna återinvestera i 

verksamheten (Anette & Caroline, Erica) 

    •    Öka intäkten med 10 %  

    •    Dubbla intäkten för sponsring 2022, lång sikt? 

    •    Bidrag 

    •    Tävlingar 

    •    Clinics 

    •    Osv  

    •    Säkerställa en stabil likviditet 
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    •    Öka marginalen med 5% 

    •    Uppnå en genomsnittlig beläggningsgrad på 96% (94%) 

    •    Uppnå en lönsamhet om xx% i medlemsstallet (benchmark andra ridskolor) 

utvärdering medlemsstall vs ökad ridskoleverksamhet 

 

Vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren för såväl medarbetare som hästar. (Camilla & 

Erica) 

    •    Vi ska öka medarbetarnöjdheten med xx %  

    •    Vi ska minska veterinärkostnader med x %, minska antalet avkastningar med x% (hur 

mäter vi hästarnas välmående/icke välmående)  

 

Vårt klimat är öppet och tydligt och inbjuder till medlemsengagemang och den självklara 

platsen för ungdomar (Betina & US) 

    •    Mätbart genom ett ökat antal medlemmar (1000 st - är det möjligt? Vad är taket utifrån 

antalet hästar, ska vi utöka anläggningen?) 

    •    Mätbart genom minskade arbetsuppgifter hos personal och styrelse 

    •    Öka engagemanget hos medlemmarna med xx 

    •    Medlemsenkäten  

 

Vi ska arbeta aktivt för att vara hållbara utifrån ett miljöperspektiv (Ellika, Magnus, Jari & 

medlemmar ) 

    •    Miljömål? När?  

    •    Säkerställa sortering 

 

Vi ska sträva efter att vara en kvalitetsmärkt ridskola (Erica & team)  

 

Vi ska ständigt utveckla våra faciliteter och uppnå en anläggning i toppklass (Erik, Jessica, 

Magnus, Erica) 

    •    Projekt och utvecklingsplan för anläggningen både på kort och lång sikt. 

    •    En anläggning som är säker, effektiv, har ett bra uppvisningsskick och ett bra 

arbetsmiljöklimat för såväl personal som hästar. 

    •    Utökad mark för möjlighet att växa och utveckla verksamheten (campingen). 
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