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Protokoll styrelsemöte  
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 19 Oktober 2022 i konferensrummet, GFRK. 

Närvarande  

Anna Lotto 

Betina Goddard Kortelainen – 8.4 

Erika Hollinger 

Elin – 8.4 

Linda Bergström 

Cecilia Mahler 

Camilla  
Lucas Ek – 8.4 

Jessica punkt 8.5 

Digitalt 

Jenny Berglund 

Utanför styrelsen 

Erica Johansson tf. verksamhetschef 

Förhindrade 

Fanny 

Andrea 

Caroline 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Verksamhetsrapport 

Bilaga 2. Månadsrapport 

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 mötesordförande 

Styrelsen beslutade att  
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välja Anna 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 Erik att justera protokollet. 
 

5. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att 
godkänna dagordningen med tillägg av en punkt under övrigt. 
 

6. US styrelse 

Det behövs fler medlemmar i styrelsen som är aktiva men också fler medlemmar 
som är aktiva. De yngre medlemmarna som inte kan sitta med i styrelsen kan vara 
med och hjälpa till/anordna de olika evenemangen och till exempel ha ett 
fokusområde som de är ansvariga för så de känner sig delaktiga. 
 

11 December hålls Juldagen. Det som US vet just nu behövs hjälp med under dagen 
är speaker, öppet café, lotteritillstånd och någon som säljer och får hugga granar 
hos. Det behövs 4 vuxna och 1-2 ridlärare under dagen. Ridlärare Ronja kan 
eventuellt inte vara med och hugga gran i år.  Granar behöver huggas runt den 20 
November. Anna behöver veta i god tid vilken form av lotter som ska hållas så att 
ansökan om lotteri går att ordna. US skriver en lista till nästa styrelsemöte om vad de 
behöver hjälp med. 
 

US kommer gå en ungdomsledarkurs i November för 11-14 åringar. Antingen står 
GFRK för kostnaden eller så kan kommunen betala. 
 

Vid brand skall US fokusera på att få ut alla barn och deltagare, hästarna behöver de 
inte tänka på. Efter utgång ska förutom SOS tillförordnad verksamhetschef ringas. 
Viktigt att veta är att försäkringar täcker inte deltagare som inte är medlem i GFRK. 
 

Teckningen “Swisha till en häst” är uppsatt och vi hoppas på många swishningar. 
 

Väldigt bra att US visar gott omdöme på sociala medier. Filmning och fotografering 
får inte ske under lektioner, enbart under pay and jump/ride samt tävling då det 
finns deltagare som inte är medlemmar på anläggningen. Filmning kan vid vissa 
tillfällen vara ok i utbildningssyfte för tex tävlingsgrupper. 
 

7. Föregående protokoll 
Styrelsen beslutade att 
bordläggs då det inte är underskrivet ännu. 
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8. Issuelogg – åtgärder, deadline 

Anticimex återkommer vi till på nästa styrelsemöte då Jessica inte är närvarande vid 
denna punkt. 
 

Det behöver tas fram en form av utbildning för stallvärdarna. Vilken Erica med team 
ser över möjligheter för. 
 

Flera offerter är inkomna för armaturbyte. Anläggningsgruppen arbetar vidare med 
dessa så snabbt det är möjligt. Det finns flera delar att ta ställning till inför val av 
leverantör och installatör. 
 

Erica har funderat på olika scenarier hur vi kan dra in pengar. Åtta privatlektioner 
drar in mer pengar än 8 privatryttare. Dock inte lika mycket tryck på privatlektioner 
som för ett litet tag tillbaka. Kanske kan det vara idé att stoppa in en lektionsgrupp 
till om privatlektionerna inte bokas upp.  
 

Erica med team ser också över lösningar för att hästar ska hålla sig friska. Erica och 
teamet kommer åka och provrida fler hästar innan köp, än vad de gjort tidigare, för 
att säkerställa så långt det går att hästen passar i verksamheten. Erica med team 
planerar och pratar om ett konvalescentstall, som eventuellt kan byggas hos stallchef 
Therese. Det kan på detta sätt också finns möjlighet att äga fler hästar än nu då 
någon eller några kan vara på vila och återhämtning i konvalescentstallet och sedan 
cirkulera hästarna. 
 

Erica har tagit reda på att en mekanisk häst för sitsanalys kan vara en bra investering 
där ett bra pris på analysen kan tas. Cecilia och Erica kollar upp bidrag för detta till 
nästa styrelsemöte. 
 

Erica har en idé om en ridgrupp, på ex. kvällen, splittras skulle flexiridning kunna 
läggas på den tiden.  
 

Caroline var ej närvarande så åtgärden om US rösträtt i styrelsen flyttas fram till 
nästa styrelsemöte. 
 

Cecilia och Gunilla har löst så att US inte behöver lägga ut privata pengar. US 
meddelar Gunilla vid behov av pengar som då för över summan och sedan redovisas 
inköpet med kvitto till Gunilla. Cecilia löser ett eget konto för US att ha som 
swishkonto och för andra pengar de får in på sina aktiviteter.  
 

Till nästa styrelsemöte ordnar Cecilia så att US får tillbaka sin 12.000 kronor till US-
kassan för ungdomsledarutbildning de betalat sedan tidigare. 
 

Styrelseansvarsförsäkring täcker för en person upp till 500.000 kronor. Vi har en 
automatisk försäkring genom riksidrottsförbundet eftersom föreningen är medlem i 
Svenska ridsportförbundet som i sin tur är medlem i riksidrottsförbundet Det finns 
utökad försäkring men den kostar. Cecilia skickar in information för att få en summa 
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om vad en utökad försäkring kan kosta. 
 

Camilla kollar upp om en medlem kan hjälpa till att sponsra och ordna med läxhjälp, 
vilken erbjöd sig under medlemsmötet. Medlemsbrevet annonserar efter 
medlemmar som vill hjälpa till och delta på läxhjälp. 
 

9. Verksamhetschef informerar 

Se bilaga 1. 
 

Två ridlärare är gravida och går på föräldraledighet i februari och en slutar. 
Rekrytering av vikarier pågår. 
 

Ralph har idag konstaterad ringorm och står kvar i karantänstallet. Information 
förtydligas att en inte får klappa honom, eller de andra i karantänstallet. 
 

Ny svart liten häst kom i dag. Poker har stått i enskilt stall han så kan tas in i 
verksamheten direkt men lugnt och försiktigt. Poker är 10 år och en valack. Han 
verkar lugnt och stabil med energi. 
 

96,2% vid förra styrelsemötet och vid senaste titt 97% beläggning. Vid nästa möte 
går det att se en prognos för beläggningen efter eventuella uppsägningar av 
ridplatser. Kartläggning görs av Erica till nästa möte.  
 

En ordentlig genomgång av underlaget i ridhuset kommer ske under teoriveckan. 
 

. 
 

10. Ekonomi 
10.1 Resultaträkning 

Bilaga 2. 
 

. 
 

10.2 Likviditet, nuläge 

December kan bli lite tajt beroende på vad armatur och belysning kostar. Mer bidrag 
går att söka för ökade elkostnader. Erica söker. Bidraget betalas ut sista November. 
Hemsidan faktureras även detta år.  
 

10.3 Budget 

Cecilia gick igenom budgeten med oss. 

10.4 Framtida investeringar 

Armaturen i första hand. 

10.5 Beslut om villkor boxkö i medlemsstallet 

Se bilaga 3. 
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Beslut tas per capsulam via mail.  

10.6 Ansvarsförsäkring för styrelsen 

Se punkt 8. 

11. Övriga ärenden 

. 
 

. 
 

12. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte fastställs till den 16 November kl. 18:30 i konferensrummet, 
GFRK. 
 

13. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

   

Mötesordförande  
Anna Lotto 

 Justerare 

Erik Hollunger 

   

Sekreterare 

Linda Bergström 
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Bilaga 1. 

   
 

VC rapport oktober 2022  

1. Personal 

.  

.  

2. Ridskola/Hästar 

Status hästar 
Nya hästar: 
7-årig C-ponnysto 138 cm “ Wydma” från Sven Inge som vi hade tillgodo hos, 
mellanskillnad 10 000 :- inkl. transport.  
5-årig valack ca 160 cm “Ralph” från Sven Inge, 90 000 :-  

 
Sjuk/rehab: 
Angel- triangelmärkt, .   
McFinnley – Sparkskada som resulterade i en infektion i hasleden, krävde vård på 
klinik i ca en vecka och därefter operation. Bandage nu av och stygnen tagna. 4 v vila 
med promenader och därefter igångsättning.  
Bonus – konstaterad senskada, flyttat hem till stallpersonal Linda under sin rehab. 
Ultraljud i veckan som såg bra ut, om allt går enligt plan tillbaka till GFRK 1 dec och 
kan då gå 1 lekt per dag.  
Lincoln –under igångsättning 
Nano- Svullnad & halt efter slag på ett ben. Inget på röntgen, boxvila tom tisdag och 
medicinering 
Castor- ut från lektion i veckan, halt. Fått flytta ut till utestallet för att hålla nya Ralph 
sällskap.  

 
Hippie är ute på annons, provridning inbokad i nästa vecka.  

 

 
Ridskola 
Beläggningsgrad ridskola– 96, 2 % i skrivande stund.  

 
Fortsatt många hästar som varit långvarigt och kortvarigt sjukskrivna, i skrivande    
stund ser jag dock en ljusning då en del hästar har kunnat börja gå 1 lektion per dag 
igen. Vi har försökt undvika att ställa in förutom några privatlektioner men medvetet 
inte alltid fyllt upp vid avbokning till t.ex. kurs för att avlasta hästarna.   
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Pay & Jump v.40 fick ställas om till att bli enbart ekipage på anläggningen med 
framhoppning på banan och 40 x 40 bana, då paddocken fortsatt inte var klar och 
underlaget fortfarande kändes osäkert även efter Lp:s arbete.   

  

 

3. Medlemsstall/Östra stallet 

Stallmöte ägde rum onsdag 21 september, information om ev. kommande prishöjning 
som då inte var beslutad togs upp. Överlag bra reaktioner på det.  

 
 

4. Anläggning inne/ute 

Paddockarbetet nu slutfört, både sargen samt att återställa underlaget.  Underlaget i 
paddocken är fortsatt lite väl djupt men vi arbetar med att välta, vattna & harva varje 
morgon och kommer troligtvis sätta sig bättre med tiden.  

Underlaget i ridhuset har släppt och upplevts vara för lite material speciellt på vissa 
ställen. Lp kom ut förra fredagen och jämnade ut underlaget, större arbete tis-ons är 
inbokat v.43 under teoriveckan. Ökat bevattningen då det blivit för torrt vilket också kan bidra 
till att det inte ligger still.  

Inköp/investeringar 

Se nya hästar- 
 
6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet 

Skadedjursinspektion kommer genomföras utav Anticimex 7 november 

HLR-kurs för personal inbokad 27 oktober 

Införandet av bestämd höjd efter nivå på söndagens Pay & Jump skapade mycket missnöje 
främst bland ungdomar vilket påverkade personal negativt.  

 

7. Evenemang som har varit och kommande händelser 

Pay & Ride 2 oktober 

Pay & Jump 9 oktober 

Pay & Jump 23 oktober 

Hummerhoppet 29-30 oktober 

 

1. Bidrag/sponsring  
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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 

 

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) 

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). 

Sociala medier/hemsida 
 

FB: ”Gillamarkeringar” 1 jan -19: 954, oktober -22: 7 691 
FB: Följare 10 nov -20: 1801, september -22: 2368 
Instagram: 10 nov -20: 1007, juni -22: 1580 följare. 

 

2. Övrigt 

Bidrag för breddverksamhet ska gå till avsuttna aktiviteter så som föreläsning/clinic 
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Bilaga 2. 

. 
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