
 

  

 

   
 

Protokoll styrelsemöte  
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 15 juni 2022 i konferensrummet, GFRK. 
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Camilla Ringdahl 

Andrea Fehrling 

Linda Bergström 

Cecilia Mahler 

Jessica Sunndervall 

Jenny Berglund 

Caroline Krantz 

Anna Lotto 

Fanny Stenholm 

Erik Hollinger 

 

Utanför styrelsen 

Erica Johansson, t.f. verksamhetschef 

Digitalt 

Erica Lundqvist, verksamhetschef, punkt 1-11.1 

Förhindrade 

Betina Goddard Kortelainen 

Bilagor 

Bilaga 1. Verksamhetsrapport 

Bilaga 2. Ekonomisk rapport maj 

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 Linda att föra protokoll under mötet. 

4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att utöver mötesordförande välja Anna att justera 

protokollet. 

5. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att 

godkänna dagordningen med tillägg punkt 11.1 och 11.2. 

6. Föregående protokoll samt issuelogg 

Styrelsen beslutade att 

lägga protokoll från 11 maj 2022 till handlingarna. 

7. Verksamhetschef informerar 

Se bilaga 1. 

Under augustimötet ser vi över avbokningsregler för kurser, uppsägningstid, kö och 

automatiska köer. Läggs in i issuelogg. 

Samtal om att beläggningen har gått ner, marginellt. Funderingar inför ht 

dryftas. 

Samtal om att ridlärare blir erbjudna boxplats vid anställning, både 

tillsvidareanställda och vikarie. Ett avtal kommer tas fram alt. en bilaga till 



 

  

 

   
 

anställningsavtalet. Jessica och Erica L tittar på detta fram till mötet i Augusti. 

Läggs in i issuelogg. 

. 

8. Ekonomi 

8.1 Resultaträkning 

Ser framåt och tittat på kostnader inför framtiden. Får vi inte tillräckligt med 

intäkter blir det svårt att täcka kostnaderna.  

Cecilia har koll på kontot och ser över det med jämna mellanrum. 

Samtal om det har gjorts en konsekvensanalys av hästarna när vi maxat 

lektioner, kurser osv. Erica upplever inte att det påverkat skadeläget hos 

hästarna som mest består av otur och ej förslitningsskador. Personalen går 

igenom hästarna under en konferens i sommaren. Ingen analys gjord för 

framtiden.  

. 

8.2 Likviditet, nuläge 

. 

8.3 Budget 

Budgeten har uppdaterats av Erica L.  

Cecilia och Erica L. ser över budgeten efter Erica L:s revidering. Tittar också 

på budgeten vilka åtgärder som kan göras på styrelsens strategimötet 22 juni 

2022. 

 

9. Rapportering styrelsens arbete 

9.1 US informerar – Lucas 



 

  

 

   
 

Ingen från US var närvarande och kunde informera. 

9.2 Anläggning och underhåll - Anläggningsgruppen 

.  

Jessica har en kontakt, en politiker, som i sin tur är bekant med en person 

som sitter i Byggnadsnämnden. Hon hade förhoppning om att denna person 

skulle visa intresse för att diskutera frågan och möjligheten om ridskolans 

övertagande av marken där Lisebergs camping ligger. Varför hon bett sin 

kontakt be honom kontakta mig då personen i fråga inte tidigare återkopplat 

på hennes mail. 

Jenny meddelar att vi beviljats särskilt investeringsbidrag på 950.000 kronor. 

Hon har även kollat upp andra bidrag, vilka söktider som finns. Det ser 

lovande ut. 

PS Bygg kollas upp en gång till av Erica L. så allt ingår som vi önskar. 

Energimyndigheten besöker snart ridskolan vilka skriver ett dokument som 

går att använda vid ansökan av bidrag. 

Finns möjlighet att få ridhusarmatur hitskickad från utlandet för en stor 

kostnad, men ingen installation ingår. Installation får köpas till.  

9.3 Sponsring – Sponsringsgruppen 

Colorama är intresserade av att vara sponsor/ge rabatt på färg till målning av 

bland annat sargen i ridhuset. 

Förslag på uppdaterade sponsoravtal visas. 

Strategi för sponsring finns och har tagits fram i samarbete med Erica L. samt 

har presenterats på tidigare styrelsemöte. 

Sponsorgruppen skriver ihop ett dokument med deras förslag för sponsring 

till strategimötet 22 juni 2022. Där sker även brainstorming för vidare förslag 



 

  

 

   
 

och arbetssätt. 

9.4 Uppfräschning sajt – Kommunikationsgruppen 

Texter är klara och webbsidan är under korrektur. Bilder till webbsidan tas 

efter sommarbetet. Lansering av webbsidan sker som planerat innan under 

hösten. 

9.5 Café - Cafégruppen 

Har hittat det gamla hyresavtalet och har börja titta på formen för kommande 

hyresavtal.  

Om ingen/eller tills uthyrning sker så kan en överenskommelse om 

rabatterade café-/restaurangpriser hos GLTK för våra medlemmar vara något 

att titta på. GLTK är inte intresserade av att driva caféet GFRK:s café. 

Förslag på text till annons om uthyrning av caféet lästes upp. 

9.6 Festen 11 juni – hur gick det? 

Uppskattad och 52 personer besökte festen på GLTK. 

9.7 Styrelsemailen 

Styrelsen beslutar att styrelsemailen ska stämmas av minst en gång i veckan. 

Även Anna får tillgång styrelsemailen och bevakar. 

9.8 Strategidagen 

Sker den 22 juni kl. 18:00-22:00 på GFLTK. Vi kommer arbeta gruppvis. 

Materialet inför mötet ska studeras innan. Caroline skickar ut material under 

helgen v. 24. 

9.9 Medarbetarenkäten 

Se punkt 7. 

10. Beslutspunkter 

10.1 Sponsoravtal, ekonomi 



 

  

 

   
 

Lämnar in förslag innan beslut kan tas. 

10.2 Sparkonton 

Missades och tas upp på mötet i Augusti. 

10.3 Skriv avtal med . angående sommarens arbeten 

Styrelsen beslutar att avtal kan ingås. Ingen ersättnings utgår. 

10.4 Beslut om vilken leverantör av byte av sarg i paddock 

Styrelsen beslutar att Erica L får ingå avtal utifrån offerterna som 

presenterades på mötet efter bakgrundskoll. 

10.5 Att anläggningsgruppen i samråd med kassör och ordföranden 

kan fortsätta förhandlingar av armatur i ridhus och paddock. 

Styrelsen beslutar att anläggningsgruppen kan fortsätta förhandling av 

armatur. 

11. Övriga ärenden 

11.1 Sponsoravtal 

Skriva ihop en punktlista/formulera erbjudande vad som ska ingå. Vad det 

innebär i intäkt för verksamheten. 

11.2 Tävlingskommittén 

Fanny deltog på tävlingskommitténs senaste möte. Det fördes samtal om hur 

de får mer medlemsengagemang. Tas upp på strategidagen 22 juni 2022. 

Tydliga villkor som sätts upp innan och informeras tydligt för elever i 

tävlingsgrupperna.   

12. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte fastställs till den 17 augusti kl. 18:30 i konferensrummet, 

GFRK. Strategimöte 22 juni kl. 18:00-22:00 på GLTK. 



 

  

 

   
 

13. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

   

Mötesordförande  

Caroline Krantz 

 Justerare 

Anna Lotto 

   

Sekreterare 

Linda Bergström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

   
 

 

 

Bilaga 1. 

   
 

VC rapport juni 2022  

1. Personal 

Vi har fortfarande utmaningar i att hitta en vikarie för Erica Johansson och ser över 
en reservplan för att eventuellt dela upp tjänsten.  

.  

Lönerevision och individuella höjningar har gjorts, den 1 maj för tjänstemän och den 
1 juni för övriga arbetare. Nyinfört med individuella höjningar vilket har efterfrågats 
och varit uppskattat.  

2. Ridskola/Hästar 

Status hästar 
Nya hästar: 
Inga nya hästar planeras att köpas in innan eller under betet.  

 
Sjuk/rehab: 
Angel på rehab hos Gunilla, är fortsatt i dåligt skick så kommer inte tillbaka förrän 
efter betet för försäljning.  
Daiblo – Överben h.f som ömmar vid böjprov. Vilar fram till betet.  
McFinnley – Mindre sårskada 
Quincy – Mindre sårskada 
 
Hippie är ute på annons. Alba såld för 50 tkr (inköpt 2021 för 90 tkr).  

 
Ridskola 
 
Beläggningsgrad ridskola– 96,9 % i skrivande stund. 
 
Sista lektionsdag onsdagen den 22 juni, torsdagen den 23 juni åker samtliga hästar 
på betet. De flesta kommer att vara i Onsala som vanligt men några åker iväg på 
andra beten av olika anledningar. Första lektionsdag HT-22 är den 1 augusti, 
hästarna kommer hem den 29 juli. 
 
Terminsplaneringen för HT-22 är klar.  

 

 



 

  

 

   
 

3. Medlemsstall/Östra stallet 

Stallmöte den 31 maj som gick bra! Information kring anläggningsarbeten, 
genomförda och planerade presenterades.  
 
En box uppsagd, nr 16, har gått till Dana Pirooz under sitt vikariat.  
 
Städning sker i vanlig ordning med att hästägarna väljer om de eller personal mockar 
ur boxen, personal tvättar ur och betalning sker antingen genom ideellt arbete eller 
fakturering.    
 

4. Anläggning inne/ute 

Vi är i full gång med att förnya offerter inför sommarens arbeten efter godkänt 
investeringsbidrag, vid behov kommer arbeten med sarg och belysning att skjutas fram 
till augusti eller september om det inte går att lösa under juli.  

Transportbandet är nu i bruk och fungerar bra! Utmaningar med containertömning 
p.g.a. vägarbete i Tingstadstunneln som gör behovet av en komplett gödselplatta ännu 
större. Vi har diskuterat att byta tillbaka containertömning till Renova igen som inte 
påverkas på samma sätt av köerna och därför kan tömma containern vid behov. I 
dagsläget står den ofta full och väntar ett par dagar för att tömmas vilket resulterar i att 
plattan fylls med gödsel. VC och Stallchef diskuterar åtgärder. 

5. Inköp/investeringar 

- 
 

6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet 

. 

7. Evenemang som har varit och kommande händelser 

Uppskattad clinic med Patrik Kittel! Vi ser över om vi kan arrangera likande evenemang 
själva framöver.  

Delsjödressyren gick bra men väldigt få anmälda vilket inte verkar vara utmärkande för 
just vår tävling utan för tävlingar överlag. 

En del kurser har ställts in på grund av skadade hästar. 

1. Bidrag/sponsring Nytt för 2022! 

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     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, juni -22: 1945  
FB: Följare 10 nov -20: 1801, juni -22: 2173 
Instagram: 10 nov -20: 1007, juni -22: 1521 följare. 
 

2. Övrigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

Bilaga 2. 
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