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Protokoll styrelsemöte  
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 11 maj 2022 i konferensrummet, GFRK. 

Närvarande  

Camilla Ringdahl 

Erik Hollinger 

Betina Goddard Kortelainen §1-§9.2, §11.1-§11.3, §11.7.1 

Linda Bergström 

Fanny Stenholm 

Anna Lotto 

Caroline Krantz 

Elin §7 - §11.7 

Lucas §7 - §11.7 

 

Digitalt 

Jenny - §1-§11.3 

 

Utanför styrelsen 

Erica VC §1-§7, §9, §11.3, §11.7.1 

Förhindrade 

Jessica Sunnervall 

Andrea Fehrling 

Bilagor 

Bilaga 1 – Verksamhetsrapport 

Bilaga 2 - Resultaträkning  

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.  

§ 1    Mötets öppnande 

 Caroline hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
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§ 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 Fanny att justera protokollet. 

§ 5    Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att 

godkänna dagordningen. 

§ 6    Föregående protokoll och genomgång av issuelogg 

Protokollen från 16 mars och 20 april 2022  gick igenom och läggs till handlingarna. 

Medlemsenkäten är utskickad och medarbetarenkäten skickas ut snart. 

Issuelogg gicks igenom och tillägg blev att medlemsavgift ska ses över samt medlemsfesten 

11 juni får 25 maj som sista anmälningsdag. 

§ 7    Verksamhetschef informerar 

Se bilaga 1.  

Kurser och privatlektioner behöver ställas in på grund av antalet hästar som är skadade. I 

första hand extra aktiviteter som kurser. Verksamheten håller på att avsluta 

verksamhetsåret.  

Therese och Erica tittar på möjligheter att köpa upp ett lager med kraftfoder och strö, som 

ska räcka en månad. 

§ 8    Ekonomi 

§ 8.1 Resultaträkning 

Se bilaga 2. 

. 

§ 8.2 Likviditet, nuläge 

Se bra ut.  
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§ 8.3 Budget 

Ligger under budget. Avskrivningar ska höjas. Elen kommer gå upp. Tar in offerter för fiber. 

§ 9    Anläggning och underhåll 

§ 9.1 Tak, belysning etc. 

Förberedelser för en förenklad affisch/dokument med anläggningsplanen som ska finnas 

uppsatt innan årsmötet och på GFRK:s webbsida. Planen är att den ska vara klar höst/tidig 

vinter 2022. 

. 

Taket och ventilationen utreds och beroende på behov planeras renovering. 

Sprinklerna har lagats och fungerar nu som de ska. 

Målning av sarg sker inte förrän sargen är torr. 

. 

Belysningen undersöks i ridhuset inför vilken belysning vi önskar och eventuellt kablagebyte. 

 

§ 9.2 Camping – status och mer åtgärder 

Inget nytt att meddela från anläggningsgruppen i ärendet. 

Samtal om att vi ska fråga medlemmarna om hjälp om att få ta över marken. Caroline skriver 

ihop en text att skicka ut till medlemmarna till fredag 13 maj 2022. 

§ 10    Styrelsens arbete 

§ 10.1 Styrelseprotokoll – tidslinje 

Styrelsen beslutade att protokoll ska vara klart max en vecka efter styrelsemötet och det ska 

ta max en vecka att justera. 

 

§ 10.2 Ridsportförbundet 2/6 - representanter från oss 

Camilla kan eventuellt delta.  

 

§ 10.3 Medlemsmöte 

Agendan gås igenom inför medlemsmötet.  

 

§ 10.4 Årshjulet 

Flyttas till strategidagen. 
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§ 10.5 US informerar – Lucas 

Haft möte med DUS (Distriktets Ungdomssektion) om bland annat kommunikation. Fick 

tips om hur de kan gå vidare. 

Det är mindre engagemang i US än tidigare. Nu 4-5 engagerade av 9 ordinarie.  

En tanke som togs upp är att 1-2 av de äldre medlemmarna visar runt de nya på 

anläggningen, presenterar föreningen och ridskolan Vilket förhoppningsvis leder till mer 

samhörighet och fler som vill engagera sig. 

Påskövernattningen gick bra.  

Till Familjedagen 1 maj gick informationen ut lite sent men US skötte allt annat själva väldigt 

bra. Fick den hjälp de önskade av styrelsen.  

Fångarna på GFRK utgår på grund av en pay and ride och flyttas till hösten.  

Förslag på 6 juni till Käpphästhoppning. 

 

§ 10.6  Medlems- och medarbetarenkät 

Genomgång av svaren från medlemsenkäten. Medarbetarenkäten skickas snart ut. 

 

§ 10.7  Fest 11 juni 

25 maj är sista anmälan till festen på kvällen då antal personer till tennisklubben behöver 

meddelas. Affisch om festen ska vara uppsatt till helgen samt en separat affisch med 

programpunkter. Programblad ska eventuellt också tas fram. Anmälning sker genom 

betalning som Gunilla övervakar. Erica gör ett Facebook-evenemang.  

 

§ 10.8  Uppfräschning av sajt – kommunikationsgruppen 

Flyter på som planerat och resterande fotografering är under planering.  

 

§ 10.9 Sponsring – sponsorgruppen 

Möte med Kongahälla samköra avtal. Nordsjö och design 20% rabatt. Kurs Lär dig söka 

bidrag. Avstämning på söndag - röd tråd till medlemsmötet skapas. 

 

§ 10.10 Ungdomsverksamhet – status åtgärder attityd sociala medier – samarbete med US 

Det är svårt att undersöka de sociala mediegrupperna angående attityder, då en behöver bli 

inbjuden till de olika grupperna.  
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Förslag på evenemang om till exempel ridskolans ledstjärnor, käpphästhoppning och att ta 

med ridlärarna i samtal om attityder och samhörighet på ridlektionerna samt att prata med 

föräldrar. 

 

§ 10.11 Caféet - cafégruppen 

§ 10.11.1 Planering tävlingsdagar 

Behöver personer som arbetar på lördag 14 maj. Kommer finnas fikabord i manegen och på 

läktarna utöver caféet. Styrelsen hjälper till i den mån de har möjlighet. 

§ 11    Övriga ärenden 

§ 12    Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte fastställs till den 15 juni kl. 18:30 i konferensrummet, GFRK. 

§ 13    Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat. 

   

Mötesordförande  

Caroline Krantz 

 Justerare  

Fanny Stenholm 

   

Sekreterare  

Linda Bergström 
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Bilaga 1. 

   
 

VC rapport maj 2022  

1. Personal 

Höstens lektionsschema är i stort sett fastställt. Personalens individuella scheman 
ses över i skrivande stund.  

Planerade av semester och sommararbeten pågår och vecka 29 samt halva vecka 30 
kommer anläggningen vara tom på personal.  

Tillförordnad VC under föräldraledigheten blir Erica Johansson.  

2. Ridskola/Hästar 

Status hästar 

Nya hästar: 

Wera – Ny D-ponny 8 år gammal 146 cm i mankhöjd inköpt för 80.000:- 

 

Sjuk/rehab: 

Angel på rehab hos Gunilla, är fortsatt i dåligt skick så kommer inte tillbaka förrän 
efter betet.  

Congo – Öm i sulorna, vilar tills hovarna stärkt sig.  

Daiblo – Överben h.f som ömmar vid böjprov.  
McFinnley – Troligt ”blåmärke” i hoven, vilar och går på smärtlindring.  
Lilla grå – Sårskada i huvudet, sydd och vilar.  
Quincy – Sårskada v.f. förhoppningsvis in på lektion v. 19 

 

Hippie och Alba är ute på annons.  

 

Ridskola 

 
Beläggningsgrad ridskola– 95,5 % i skrivande stund, uppsägningar för HT kom in 
med sista datum 1 maj.  
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Bra beläggning på kurser. I dagsläget planeras inga större ändringar i 
ridskoleschemat till hösten, antalet ridgrupper beräknas vara detsamma.  

 

 

3. Medlemsstall/Östra stallet 

Fungerar bra! Städ inför sommaren planeras. 
Andrahands uthyrda boxar som ridskolan har i första hand planeras att skrivas över på 
de som hyr dem i dagsläget på grund av bristande intresse hos personal. 
 

4. Anläggning inne/ute 

Vi har fått ett positivt förhandsbesked på investeringsbidraget där vi ansökte om 1,1 m 
sek och beskedet blev 950 tkr. VC och vaktmästare tillsammans med 
anläggningsgruppen ser över offerter och presenterar för övrig styrelse inför beslut om 
arbeten.  

Transportbandet bör komma i bruk under veckan. Utmaningar med containertömning 
p.g.a. vägarbete i Tingstadstunneln som gör behovet av en komplett gödselplatta ännu 
större.  

5. Inköp/investeringar 

Nyinköpt ponny, Wera. Se under hästar.  

Transportbandet är bokfört som avskrivning.   
 
6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet 

Planering av medarbetarenkät nu när omorganisationen är genomförd, VC och Camilla 
ser över detta.  

7. Evenemang som har varit och kommande händelser 

Patrik Kittels clinic 14e maj beräknat ca 600 deltagare.  

Delsjödressyren 15 maj.  

 

1. Bidrag/sponsring Nytt för 2022! 

Bidrag    Sökt  Beviljat 
Särskilt investeringsbidrag, Gbg Stad  1 332 056 Troligen   950 000 
kr 
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 
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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, maj -22: 1934  
FB: Följare 10 nov -20: 1801, maj -22: 2149 

Instagram: 10 nov -20: 1007, maj -22: 1480 följare. 
 

2. Övrigt 
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Bilaga 2. 

Resultaträkning YTD April –22 
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