
 

  

 

  1 av 9 
 

Protokoll styrelsemöte  
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 14 December 2022 i konferensrummet, GFRK. 

Närvarande  

Caroline Krantz, Camilla Ringdahl, Jenny Berglund (lämnade efter punkt 10.14), Fanny 
Stenholm, Linda Bergström, Anna Lotto, Jessica Sunnervall, Erik Hollunger (lämnade efter 
punkt 7), Andrea Fehrling, Cecilia Mahler (lämnade efter punkt 10.7) 
Erica Johansson i egenskap av tillförordnad verksamhetschef  

 

Förhindrade 

Betina Goddard Kortelainen 

Lukas Ek (US) 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 

Bilaga 2. Resultatrapport 

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. 
 

2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade att  
välja Caroline som mötesordförande. 
 

3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade att  
välja Fanny att föra protokoll under mötet. 
 

4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att  
utöver mötesordförande välja Andrea att justera protokollet. 
 

5. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen  
med två tillägg under US informerar 
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6. Föregående protokoll 
Styrelsen beslutade att godkänna  
föregående protokoll. 
 

7. US informerar 
Under juldagen uppstod en incident där en person . från Stora Torp tömkörde sin 
häst under tiden bortbyggnad pågick efter showen. Styrelsen bad henne gå ut med 
hästen då det innebar en säkerhetsrisk eftersom barn och ungdomar vistades i 
ridhuset och hästen var något orolig. Dock uppstod en diskussion och personen med 
hästen tyckte inte att hon behövde lämna ridhuset. Till slut efter mycket 
diskussioner gick hon ut. Efter det har styrelseordförande skickat ett mail för att 
meddela att hon är avstängd från GFRK och våra maneger på obestämd tid. Hon fick 
flertalet varningar under juldagen men lyssnade ändå inte. Efter det har det gått mail 
fram och tillbaka med förklaringar och att hon inte var nöjd med bemötandet från 
styrelsen under juldagen.  
 
Styrelsen beslutar att  
stänga av personen nämn ovan att rida på klubbens ridbanor på obestämd tid. 
 
Vi betalar tillbaka hennes inbetalningar för januari och februari.  
 
Styrelsen beslutar att  
ryttare som inte har behörighet att rida i manegerna samt paddock får betala 2500kr 
om detta överträds.  
 
Det har också uppkommit information om fler incidenter med ett fåtal Stora Torp 
ryttare där dom inte har respekt för reglerna/säkerhet/bemötande eller mockar 
efter sig. Vi måste se över reglerna för manegen så att dessa är tydliga för alla. Erica J 
tar en action på detta och slutför denna vecka.  
 
Med anledning av denna och fler incidenter har vi behövt se över hur vi ska förstärka 
vårt stöd till att samtliga anställda/representanter från styrelsen känner sig trygga i 
att ge varning eller be personer avlägsna sig. Caroline skriver ihop ett mail att skicka 
ut till personalen och finns som stöd till Erica J om fler diskussioner med personal 
behövs.  
 
Juldagen 
Juldagen är ett stort event som just nu endast hanteras och arrangeras av US och 
styrelsen. Till nästa år behövs en tydlig lista på vilka uppgifter som finns och hur 
många personer som kommer behövas. Detta bör hanteras som en tävling så att folk 
kan skriva upp sig på funktionärsuppgifter och ingen stress uppstår nära inpå när det 
finns osäkerhet kring hur många som faktiskt kommer. Betina diskuterar ihop med 
US så att nu när juldagen precis har genomförts och vi vet vilken typ av hjälp som 
behövs kan arbeta ihop en plan för nästa år.  
 



 

  

 

  3 av 9 
 

Familjedagen som sker i maj 2023 maj ska börja planeras redan nu.  
 
Action för US att tillsammans med Betina skriva en checklista för Juldagen med 
arbete inför, dagen innan, under och efter Juldagen. Detta ska även ske för 
familjedagen. 
 
Erica J löser så att US får en gfrk-mail.  
 
Städdag 
Extern städning av toaletterna regelbundet. Ta in 2-3 offerter och följ upp. Samt 
städning av läktarna/café etc. Erica J.  
 
Attityd 
Informationen kring åtgärdsplan kommer publiceras på hemsidan inom kort för att 
tydliggöra hur vi hanterar överträdelser.  
 

8. Verksamhetschef informerar 

Se bilaga 1. 

Komplettera med energibidraget.  

Titta på KPI dokumentet varje kvartal. Inför varje termin och sedan en gång 
däremellan för att följa upp. Gå igenom KPI dokumentet några minuter under nästa 
möte.  
 

9. Ekonomi 
9.1 Resultaträkning 

Se bilaga 2. 
 

Positivt resultat.  
 

9.2 Likviditet, nuläge 
 
 

9.3 Budget och beslut om budget för 2023 

Styrelsen godkänner  
föreslagen budget.  
 

Fråga om sponsring ska stå med i budget då det mer ska ses som ett mål egentligen.  
 

10. Issuelogg 

10.1 Ordna så att US får tillbaka sin 12K kr till US-kassan för 
ungdomsledarutbildning – Cecilia, för avslut i issuelogg 

US har fått pengar.  
 

10.2 Boxavtal för anställda behöver förtydligas - Jessica och verksamhetschef 
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Inte avslutat.  
 

10.3 Genomgång av Anticimex avtal med anläggningsgruppen - verksamhetschef 

Avslutad. Tas upp 2024.  
 

10.4 Likviditetsrapport, klar? – verksamhetschef med stöd av Cecilia, för avslut i 
issuelogg 

Avslutad.  
 

10.5 Definition av sponsorpaket, finstil text? - Anna och Caroline 

Avslutad.  
 

10.6 Sponsring och tävlingar - Andrea och Fanny 

Avslutad.  
 

10.7 Ändra US rösträtt i stadgarna – Caroline, för avslut i issuelogg 

Avslutad. Vi låter stadgarna vara som dom är och så hanterar vi det i styrelsemötena 
genom att ta US frågor först och sen avviker dom för att inte vara med vid beslut 
eller känsliga punkter.  
 

10.8 Ta fram en plan för att särskilja GFRK och US pengar – Cecilia och Gunilla 

Erica och Gunilla.  
 

10.9 Utvärdering av sponsoransvar - flyttas tillbaka till verksamhetschef? - 
styrelsen, beslut för avslut i issuelogg 

Ta bort punkt.  
 

10.10 Läxhjälp, medlemmar intresse och sponsring Ica Munkebäck – Camilla 

Fråga om Erica Lundqvist kan driva läxhjälp.  
 

10.11 Utvärdera möjligheter för kompensation/kompetensutveckling till 
ställvärdarna och US – Erica och team 

Avslutad.  
 
Action till Betina, till nästa möte gör en marknadsföringskampanj till US för att kunna 
värva medlemmar.  
 

10.12 Bidrag för mekanisk häst för sistsanalys – Erica och Cecilia 

Avvakta.  
 

10.13 Kartläggning beläggning - Erica, för avslut i issuelogg 

Avslutad 
 

10.14 Skylterbjudande från medlem – Linda 

Avslutad  
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10.15 Investeringsbudget och likviditetsprognos – vem? 

Avslutad 
 

10.16 Årshjul kopplat till bidrag - Linda 

Pågår.  
 

11. Övriga ärenden 

Ordförande ridsportförbundet 

Marianne Wittbom som ställer upp i valet av ordförande för ridsportförbundet och 
presenterar sig själv.  

Styrelsen ställer sig bakom Marianne Wittbom som valet i ordförande och skickar in 
en nominering.  

Grönt Kort 

Fråga om grönt kurs-utbildning.  
 

Action att Erica kollar på om någon kan gå på utbildning för att hålla i en sån kurs.  

Café  
Cafégruppen får köpa in utrustning till caféet för att nå en bra standard.  
 

Ridlärare 

. 
 

12. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte fastställs till den 25 januari kl. 17:30 på Göteborgs Tennisklubb. 
 

13. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

   

Mötesordförande  
Caroline Crantz 

 Justerare 

Andrea Fehrling 

   

Sekreterare 

Fanny Stenholm 
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Bilaga 1. 

   
 

VC rapport december 2022  

1. Personal 

. 

  

2. Ridskola/Hästar 

Status hästar 
Nya hästar: 
7 årig valack “Tornado”  ca 155 cm hög, 90 000 :- 
5 årigt sto “Jojo” ca 165 cm hög, inbytt mot Ralph 

 
Sjuk/rehab: 
McFinnley – Sparkskada som resulterade i en infektion i hasleden. Vid senaste 
återbesök lite bättre prognos än tidigare men fortsatt inte säkert om han kommer 
komma tillfriskna helt. Ca 6 månader igångsättning.  
Nano- Komplicerad hovböld, har nu fått sko på sig men fortsatt boxvila/torr 
sjukhage.  Hoven måste få chans att växa ut innan han får börja ridas.  
Wera - sårskada. Planeras att säljas när hon är frisk.  
Stjärna - utredas på klinik pga. Hälta. Planeras att säljas.  
 
Hippie är fortsatt ute på annons 
Lady ute på annons då hon inte verkar trivas i verksamheten   

 
 
Ridskola 
Beläggningsgrad ridskola– 95,9  % i skrivande stund.  
Två nya nybörjargrupper startar vt-23, en vuxen och en junior.  

  

 
3. Medlemsstall/Östra stallet 

De nya förutsättningarna för intresselistan av boxplats hos oss har skrivits ut på 
hemsidan och skickats ut till de som visat intresse för att stå kvar på listan 2023. 
Sista inbetalningsdag för att fortsatt stå kvar på listan 2023 är satt till 31 januari. 
 
 

4. Anläggning inne/ute 
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Byte av belysningen i ridhuset planeras utföras v. 1-2, i skrivande stund avvaktar jag ett sista 
bekräftande från företaget som ska utföra jobbet. Planen är att därefter göra paddocken v.3. 
Arbetet kommer ske dagtid så att lektionerna från kl. 16 kan vara inne i ridhuset som vanligt. 
Lektioner dagtid kommer flyttas ut i paddocken.  

Strul med leverans av material har försenat . 

arbete med portarna. Vi har nu fått besked om att det blivit ordning på det och att vi ska ha 
materialet i dagarna.  

Inköp/investeringar 

Se nya hästar- 
 

6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet 

HLR & brand utbildning för personal genomfördes 16 november 

 

7. Evenemang som har varit och kommande händelser 

Novemberdressyren 19-20 november 

Pay & Jump/KM hoppning 27 november 

Pay & Ride/KM Dressyr 4 december 

US Julshow 11 december 

Pay & Cross/KM Terräng 18 december 

 

1. Bidrag/sponsring  

Bidrag    Sökt  Beviljat 
Särskilt investeringsbidrag, Gbg Stad  1 332 056  950 000 kr 
Lokalbidrag    175 000 kr  175 000 kr 
LOK-stöd      48 541 kr 
Aktivitetsbidrag     90 979 kr 
Driftsbidrag    ca. 2 000 000 kr 600 000 kr 
Utlysning för ökade foder & elkostnader, Gbg Stad   556 000 kr 
Bidrag för breddverksamhet  30 000 kr  30 000 kr 
Särskilt energibidrag, Gbg Stad    129 000 kr 
Utökat särskilt investeringsbidrag, Gbg Stad 430 000 kr  300 000 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  
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Garland & Pine   6000 kr  
Smart-Cat   3 000 kr (logga hemsida) 

Våningen & Villan   6000 kr 

Summa: 51 000 kr 

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

2. Övrigt 

- 

 Bilaga 2. 
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