
 

 

  

 

   
 

Protokoll styrelsemöte   

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 20 april 2022 i konferensrummet, GFRK.  

Närvarande   

Anna Lotto 
Elin Malmeström Cederwall 
Lucas Ek 
Linda Bergström 
Camilla Ringdahl 
Cecilia Mahler 
Erik Hollinger 

Andrea Fehrling 

Förhindrade  

Caroline Krantz 

Fanny Stenholm 

Jessica Sunnervall 

Betina Goddard Kortelainen 

Jenny Berglund 

Utanför styrelsen  

Erica Lundqvist Verksamhetschef 

Luisa Zlatoidska Tävlingskommittén § 11  

Bilagor  

Bilaga 1. Verksamhetsrapport 

Bilaga 2. Ekonomisk rapport 

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  

 Anna hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2. Val av ordförande för mötet  

Styrelsen beslutade att   



 

 

  

 

   
 

välja Anna 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 Anna välja Andrea att justera protokollet.  

 

§ 5. Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutade att  

godkänna dagordningen.  

 

§ 6. Föregående protokoll samt genomgång issuelogg  

Styrelsen beslutade att  

lägga styrelsemötesprotokollet från 220119 och konstituerande mötesprotokollet från 

220222 till handlingarna. Styrelsemötesprotokollet från 220316 fick kommentar och 

justeras en vända till.   

Issuelogg avstämd. Inga kommentarer.  

 

§ 7. Verksamhetschef informerar  

Se bilaga 1.  

. 

 

§ 8. Ekonomi  

Se bilaga 2  

§ 8.1 Resultaträkning  

Ökat intäkterna med 500.000 kronor mars månad. Men det finns kommande stora 

utgifter, tex. utomhusbelysning.   

Noterat att det är lite ökade kostnader på kraftfoder. Försöker att dra ner på 

kraftfoder till de hästar som inte behöver så mycket.   



 

 

  

 

   
 

Verksamheten har hög förbrukning av el enligt Göteborg energi. För nytt elavtal från 

1 juni 2022 föreslår Cecilia och Linda ett rörligt avtal för att sedan binda det i 

sommar när elpriset sjunkit. Just nu lutar det åt att förnya avtalet med Göteborg 

energi. Se även § 10.5 om el.  

§ 8.2 Likviditet, nuläge  

Just nu 2,5 miljoner på banken vilket är ett bra ekonomiskt läge.  

§ 8.3 Budget  

Det finns bidrag att söka till ventilationsunderhåll/byte.  

Erica har sökt bidrag för att byta lampor/armatur i ridhuset . Finns olika värden på 

lampornas sken som behöver tas med i planeringen av nya lampor/armatur. Byte av 

lampor skulle med stor sannolikhet bidra till lägre elkostnader. 

 

§ 9. Status organisationsförändring  

Se Verksamhetsrapport bilaga 1.  
 

§ 10. Anläggning och underhåll  

Erik informerar.  

. 

Gödselplattan är fortfarande inte godkänd då plattan behöver tre sarger. . 

Angående Lisebergs campingområde. Liseberg vill avyttra verksamheten på marken 

med det vill inte kommunen. Ärendet är återremitterat till Liseberg. Vi har kontakt 
med en suppleant i Lisebergs styrelse. Hon ska sondera läget och är även intresserad 

av att komma och besöka oss. Vi har även bjudit in Hampus Magnusson (politiker).  

VBK har tagits in för att få ett helhetsgrepp om byggnadens status inför tak- och 

ventilationsarbeten och ombesörjer en fuktbesiktning kopplat till detta. De tittar 

även på hinderförråden som är fuktiga. Ingen storrenovering av tak är planerad att 

ske i år.  

Just nu läcker bevattningssprinklerna i ridhuset vatten på läktarna. Service är 
planerad att ske snart.  

Sponsorgruppen uppmärksammar att färg på sargen ger förutom uppfräschning 

bättre ljus i ridhuset och skulle vara ett bra komplement till de nya 

lamporna/armaturen som kommer.  

Finns ingen bestämd kostnad just nu för ovanstående arbeten. Väntar in svar om hur 

mycket bidrag vi får för de olika behoven och planerar arbete efter det. Erica har sökt 



 

 

  

 

   
 

bidrag efter det vi faktiskt planerar att göra och i andra hand läggs pengar på andra 

arbeten.   

Fråga om sparande av något slag lyfts inför framtida renovering samt att det alltid 

ska var säkerställt att det finnas pengar till löner. Cecilia och Erica undersöker 

möjligheter.  

§ 10.1 Cafét - Cafégruppen  

Andrea informerar.  

Under kommande event innan sommaruppehållet behöver vi hjälpas åt för att driva 

caféet. Kommunikationen mellan cafégrupp, tävlingskommitté, frivilliga och 

verksamheten har inte fungerat och förväntningarna på vem som gör vad har inte 

varit tydliga.  

För att kunna driva caféet i egen regi krävs ett stort engagemang från medlemmarna 

samt någon/några som kan ta ett helhetsansvar. Cafégruppen var tänkt att ta det 

ansvaret men inget intresse att vara en del av den har visats. En enkät som skickades 
ut i vintras visade på att medlemmarna gärna ser ett öppet café men bara ett fåtal 

kunde tänka sig att faktiskt bemanna. . 

Vi ser ingen hållbar lösning på att anställa någon ekonomiskt. Om en person blir 

anställd krävs det att personen ska kunna ta ett eget ansvar att driva caféet från dag 

ett och vi beräknar det vara en heltidstjänst för att hålla det öppet önskade tider. 

Enbart intäkter från caféet kommer inte kunna bära den kostnaden.   

Ett alternativ är att hyra ut caféet. Ett stort plus att hyra ut caféet är att det inte är 
någon större ekonomisk risk, det blir ett öppet café, ingen arbetsbörda för oss och en 

mindre fast inkomst varje månad. Caféet behöver eventuellt kompletteras för att 

kunna vara attraktivt för en hyresgäst. Uppskattat är att vi har cirka 150 besökare på 

anläggningen varje kväll. Vi ett eventuellt hyresavtal behöver villkor som till exempel 

öppettider ingå. Beslutet om att hyra ut caféet adjungeras till mailröstning. Andrea 

mailar ut information och frågeställning.  

14 maj kommer Patrik Kittel Dressage Tour 2022 till GFRK. De kommer dagen innan 
och börjar förberedelser. Vid biljettköp kan ett fikakit förbeställas och dessa kommer 

vi på GFRK att behöva förbereda och tillhandahålla. Erica ska sätta ihop en 

arrangörsgrupp då det behövs folk att arrangera för dagen.  

§ 10.2 Uppfräschning av sajt – kommunikationsgruppen  

Anna informerar.  

Texterna är genomarbetade, nu saknas foton.  

§ 10.3 Fest 11 juni  



 

 

  

 

   
 

Erica skickar ut inbjudan om festen för att kunna få en ungefärlig siffra om hur 

många biljetter som säljs för att kunna meddela tennisklubben. Biljetterna är till 

förmånligt självkostnadspris! Betina skriver texten till inbjudan.  

  

§ 10.4 Medlems- och medarbetarenkät  

Camilla och Erica informerar.  

. 

Medlemsenkät förbereds och delas upp i två delar, en för föreningen och en för 
ridskolan, för att förenkla efterarbete och analys. Medlemsenkäten är i år 

komprimerad då den tidigare kändes för lång. Så raka frågor som möjligt som till 

exempel vilken dag vill du rida, vad vill du få för information på sociala medier, vilka 

kanaler vill du ha information ifrån. Enkäten mailas ut till styrelsen för eventuell 

input. Mailet med enkäten till medlemmarna kommer börja med en kort förklaring 

av skillnaden mellan föreningen och verksamheten/ridskolan.  

§ 10.5 Sponsring – sponsorgruppen  

Cecilia och Linda informerar.  

Cecilia har haft kontakt med Göteborg energi för att stämma av elpriser och fråga om 

förmånligt elavtal. Göteborg energi har inget förmånligt avtal att ge och vill heller 

inte sponsra GFRK på någon sätt. Linda har även skickat mailförfrågningar om 

elavtal för föreningar, utan resultat. De hänvisar till spotpriser. Vid val av avtal 

behövs stämmas av det påslag elföretagen gör och jämföra med månadsavgiften, 

vilket som blir mest förmånligt.  

Linda har kontaktat flera ridskolor i Göteborgsområdet för att undersöka vad de har 

för avtal för skyltar i ridhuset och vilken avtalslängd. Några har svarat och deras 

avtal ligger nära de GFRK haft tidigare. Mail om sponsring har också skickats till 

några företag för sponsring av hästutrustning. Inga svar ännu. Ett mail om sponsring 

av säkerhetsutrustning till ridelever har skickats men fick negativt svar. Letar vidare.  

Linda har läst på om solceller. Då solceller kostar en hel del och inget bidrag har 

hittats att söka, föreslås att solceller sätts upp på ridhustaket i samband med när det 
renoveras. Livslängden på solceller är 25-30 år och om det sätts upp nu riskerar vi att 

få en extra kostnad av av- och på-installation av solcellerna på taket. För att solceller 

ska betala sig för verksamheten behövs en stor yta. Vid närmre planering i framtiden 

är det bra att stämma av vilket väderstreck som är bäst. Föreslår istället att vi i 

nuläget ser över hur vi använder elen och var vi kan förändra och förbättra så 

konsumtionen minskar något.  

Förslag om att starta en fond för de som inte har råd att rida. Ett exempel för att få 
medel i fonden  skulle kunna vara att den som vill kan swisha en summa till 



 

 

  

 

   
 

ridskolan som är öronmärkt till att betala ridlektioner. Eller att det kanske går till 

säkerhetsutrustning istället. Vi funderar vidare.  

Samtal om klickbar reklam istället för sponsring. Ta betalt för den klickbara 

reklamen. Ett annat alternativ för att locka sponsorer kan vara att alltid låta en av tre 

i offerter vara den/dem som sponsrar.  

§ 10.6 Ungdomsverksamhet – Status åtgärder attityd sociala medier – samarbete 

med US  

Just nu är det bedrövlig ton på sociala medier, till exempel Snapchat. Det finns de 

som använder GFRK i sina användarnamn, dock inte sett något på TikTok. US 

undersöker var och hur GFRK används på Snapchat samt vad som skrivs. Den i US 

som är sociala medieansvarig håller koll på de olika medierna. Det är inte ok att 

GFRK:s namn eller förkortning används i fel sammanhang. Det kan skada vårt rykte.  

Under påskövernattningen, helgen vecka 16, kommer US lyfta klimatet som är på 

sociala medier just nu och prata om gemenskap.  

Samtal om det går att skriva in i en policy att utomstående inte får använda 

verksamhetens namn. 

§ 10.7 US informerar – Lucas  

Helgen v. 16 är det den årliga Påskövernattning.  

1 maj är det Familjedag. US behöver framför allt hjälp med att bemanna caféet och 

ponnyledning. Ronja och Lucas är de som är mest engagerade just nu. Ett mail 

skickas med det som behövs hjälp med. US har gått ut med information till 
medlemmarna om familjedagen. De har ingen budget att köpa in priser för. Om 

lottpriset är 11 kronor eller mindre behövs ingen registrering för varken lotter eller 

lyckohjul och ingen kontrollant behövs på plats.   

Nästa US-möte 23 april. US beslutar då vilka aktiviteter som hålls på Familjedagen 1 

maj.  

 

§ 11. Övriga ärenden   

§ 11.1 Luisa informerar från Tävlingskommittén.  

Tävlingskommittén har haft det kämpigt. De flesta som engagerat sig är de som rider 

och tävlar på stor häst. Kommunikationen har inte varit på den önskvärda nivån.  

De som tävlar har ett kontrakt som säger att en förväntas delta på minst en tävling 

som funktionär vilket inte sköts. De få som engagerar sig lägger för mycket tid på 

planering samt att det är väldigt olika förväntningar på hur mycket tid som ska 

läggas på engagemang. Kommittédeltagarna behöver många gånger övertala 
personerna för att engagera sig som till exempel funktionär. . 



 

 

  

 

   
 

Det är viktigt att vara tydlig med att det är föreningen som arrangerar tävlingar och 

inte ridskolan och att föreningen måste ha tävlingsryttare för att få hålla tävlingar. 

De flesta som tävlar är lektionsryttare, önskvärt är fler privatryttare. Det finns ingen 

privatryttare eller några ponnyryttare alls med i Tävlingskommittén, vilket hade varit 

önskvärt då fler tävlingsryttare behövs i kommittén. Hoppgruppen har idéer som tex. 

Clinic men orken finns inte att anordna.  

Förslag togs upp om att strukturera upp arbetet med en checklista; före, efter, under 
tävling och så här går en tävling till. Eventuellt också en lista för utvärdering. Ett 

annat förslag är att även tävlingar har ansvars- och beslutstablå likt styrelens. 

Trots att det är svårt att få funktionärer verkar det ändå finnas många medlemmar 

som vill engagera sig men som inte vet hur. Förslag är att det hålls en kort utbildning 

för funktionärer inför tävlingar så att fler känner sig säkrare att engagera sig. 

Funktionärerna måste vara minst 18 år enligt polisen.  

Det skulle vara bra med en kontakt från styrelsen som sitter med på 
Tävlingskommitténs möten istället för att de deltar på styrelsens möten. Förslag är 

att Andrea eller Fanny sitter med i Tävlingskommittén som en direktkontakt till 

styrelsen.  

Det är trots allt kö till tävlingsgrupperna och den som engagerar sig går före i kön. 

Det behöver vara tydligare att det fungerar så.  

 

§ 12. Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte fastställs till den 11 maj kl. 18:30 i konferensrummet, GFRK.  

 

§ 13. Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.  

 

_______________________  ________________________ 

Mötesordförande               Justerare 

Anna Lotto           Andrea Fehrling 

 

_______________________ 

Sekreterare 

Linda Bergström 

 

 



 

 

  

 

   
 

Bilaga 1.  

 

          

  

VC rapport april 2022   

1. Personal  

. 

Scheman inför höstterminen planeras för fullt och hoppas vara medlemmarna tillhanda 

vecka 17.   

  

2. Ridskola/Hästar  

Status hästar  

Nya hästar:  

Revia – Visade sig vara yngre än vad vi trott och troligen ara 3 år istället för 6 år. Fungerar 

dock väldigt bra så vi undersöker möjligheterna att behålla men låna ut henne.   

Bianca – Tillbakalämnad, inväntar byte med ny ponny.   

Stjärna – Inbytt istället för Gaga. Ett 5-årigt sto ca 162 cm i mkh som behöver en del 

utbildning innan hon kan gå in i verksamheten.   

Logan – Ny 5-årig valack. Ca 168 cm i mkh. Inköpt för 85 tkr.   

Sampson – Ny 10-årigt sto ca 164 cm i mkh. Inköpt för 65 tkr.   

  

Alba fortsatt till salu.   

Gurkans hormonprover visade att han trots misstanke inte är hingst och därmed inte 

behöver någon operation.   

  

  

Sjuk/rehab:  



 

 

  

 

   
 

Angel på rehab hos Gunilla. 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– 96 % i skrivande stund. Kurser och privatlektioner säljer bra, 

sämre intäkter på lov än beräknat.    

  

Sista uppsägningsdag för HT-22 är 1 maj.   

  

3. Medlemsstall/Östra stallet  

Fungerar bra! Städ inför sommaren planeras.  

  

4. Anläggning inne/ute  

Gödselband på plats, sista installationen ses över under vecka 16. Vi behöver förmodligen se 

över en hel del innan allt är ok. Bland annat kommer vi behöva bygga en ramp för att komma 

upp och kratta i containern eftersom det kommer lämnas högar och inte fylla jämnt över 

hela.   

Renovering av belysning på fasad och utemiljö pågår under vecka 15-16.   

. 

5. Inköp/investeringar  

Två nya storhästar inköpta, se under hästar.   

En till ponny ska bytas in mot Bianca.   

  

6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet  

. 

6. Evenemang som har varit och kommande händelser  

US familjedag 1 maj.  

Patrik Kittels clinic 14e maj.  



 

 

  

 

   
 

Delsjödressyren 15 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, april -22: 1931  

FB: Följare 10 nov -20: 1801, april-22: 2142  

Instagram: 10 nov -20: 1007, april -22: 1461 följare.  

  

9.  Övrigt  



 

 

  

 

   
 

 

Bilaga 2.  

Ekonomisk rapport mars 2022.  
. 

 

 


