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Föreningens årsmöte hölls den 27 februari 2019 och därefter hade styrelsen sitt konstituerande
möte. Under året hölls 15 styrelsesammanträden samt flertalet interna arbets- och
telefonmöten. Offentliga versioner av protokoll från styrelsesammanträden finns publicerade på
föreningens hemsida och har anslagits på föreningens anslagstavlor.
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Utöver ovan personalstyrka har ett 20-tal timanställda arbetat med anläggning, stall och som
instruktör under året.

Viktiga händelser under året
Styrelsen
2019 har varit ett händelserikt år för Göteborgs Fältrittklubb.
Året startade med att båda våra verksamhetschefer Linda och Erica gick på föräldraledighet och
Karin Liberg hade rekryterats som tf Verksamhetschef.
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Styrelsen har bistått och nära följt utformningen av Göteborgs stads satsning på ridsporten.
Under våren har styrelsen tillsammans med flera andra ridklubbar arbetat med Idrott och
Föreningsförvaltningen för att ta fram kunskapsunderlaget till ”Göteborgs stads plan för
ridsport 2019–2023”. Planen antogs i kommunfullmäktige i december och ligger nu till grund
för olika åtgärder för ridsporten. Styrelsen avser att ha fortsatt kontakt med kommunen samt
Svenska Ridsportförbundet för dialog kring vår verksamhets framtid och behov.
Omfattande investeringar har gjorts i anläggningen. Som ett led i satsningen på ridsport
prioriterades ridklubbar i ansökningar om ombyggnadsbidrag vilket gjorde det möjligt för
GFRK att under sommaruppehållet genomföra ombyggnad till boxar och renovering av
anläggningen med nytt tak, nya fönster i västra stallet samt renovering av karantänstallet.
Ombyggnation till boxar innebar en minskning av privata uppstallningsplatser för medlemmar
och personal från 32 till 16 platser. Renovering och ombyggnad föregicks av täta kontakter med
Göteborgs kommun för att beskriva föreningens verksamhet och behov, vilket resulterade i hjälp
med bidrag på 37 % av renoveringskostnaden.
Det har gjorts en kraftsamling på föreningens ekonomi. GFRK har genomfört en rad åtgärder för
att säkerställa en ekonomi i balans och att bryta trenden att redovisa förlust. Integration av våra
ekonomisystem har resulterat i enklare administration, minskad risk för handhavarfel och en
bättre kvalitet på ekonomiredovisningen. GFRK har tagit hjälp av en redovisningskonsult för att
genomlysa föreningens ekonomi och förbättra den ekonomiska redovisningen. Konsulten har
också vidareutbildat vår personal. Ytterligare åtgärder har varit att caféet nu drivs i egen regi,
prissättningen har setts över, elavtalet har omförhandlats, utökat kursutbud, och GFRK har ett
mer aktivt sponsorarbete. En strategi som styrelsen anser kommer ger stor effekt på det
ekonomiska resultatet över tid är att utföra planerat underhåll av anläggningen istället för
reparationer och lagningar vilka brukar visa sig vara kostsamma.
Kundfordringarna har undersökts. Kundfordringarna är daterade från 2011, de flesta från 2014–
2017. Totalt rör det sig om 0,4 mnkr. Styrelsen har beslutat att skriva av fordringarna då det inte
är lönsamt att genomföra vidare analys samt försöka driva in dessa fodringar. För att driva in
dem krävs ytterligare arbete samt att verifiera att de är legitima (inte uppstått på grund av fel
mellan olika ekonomisystem). Risken för att en liknande situation uppstår bedöms som liten.
Sedan 2017 har föreningen sett över ekonomisystemen och har därmed ökad insyn och lättare
att stämma av fodringar. Förkortad betalningsperiod minskar antalet löpande kundfordringar.
Caféet har tagits över för att drivas i egen regi. Under sommaruppehållet tog GFRK över caféet
och hade under höstterminen öppet framför allt i samband med tävlingar och aktiviteter på
helger. Verksamheten har drivits med små medel och insatser av ett mindre antal medlemmar.
Renovering av caféet och investering i utrustning planeras och är en förutsättning för ett utökat
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utbud, större intäkter och en förbättrad social mötesplats för klubbens medlemmar. Under 2020
är målet att väsentligt utöka caféets öppettider.
Arbete med att renodla GFRKs logga pågår. GFRKs nuvarande logotyp är plottrig och inte av
tillräcklig kvalitet för större digitalt tryck eller broderad i liten storlek. Styrelsen har tagit fram
en renodlad version av GFRKs logga och ansökt till Patent och Registreringsverket om att
registrera den som varumärke. Loggan är inte lanserad då den vid utgången av 2019 ännu inte
godkänts i sin helhet av Patent och Registreringsverket.
Omorganisering av ledningsstrukturen pågår. Styrelsen fattade under hösten ett
inriktningsbeslut om omorganisation av ledningsstrukturen för att bättre möta framtida behov
av ledarskap och kompetens inom föreningen. Tjänsteutrymmet för chefstjänster utökas därmed
med 50 % till en och en halv tjänst fördelat på Verksamhetschef (VC) på 100 % och Ridskolechef
(RC), underställd VC, på 50 %. Syftet är att tydliggöra ekonomiskt ansvar inför styrelsen,
säkerställa kompetens inom såväl ekonomi och personalfrågor som avseende hästar och
ridutbildning. Omorganisationen har förhandlats med arbetsgivar- och fackliga organisationer
där enighet nåtts.
GFRKs ledning har förändrats under året. Linda Wallin slutade som VC på GFRK 31 december
efter att ha arbetat på klubben som ridinstruktör respektive VC sedan 1996. VC Erica Lundqvist
kom åter i tjänst från föräldraledighet 1 november. Vikarierande verksamhetschef under året har
varit Karin Liberg.
Med anledning av frågor väckta av medlemmar har två extra allmänna möten hållits under året.
Mötet i april hölls som ett informationsmöte med anledning av den planerade ombyggnaden då
antalet inackorderingsplatser minskades. Mötet i december hölls med beslutspunkt om den
planerade omorganisationen fortsatt skulle hanteras av sittande styrelse. Vid mötet i december
närvarade 120 röstberättigade medlemmar och motsvarande 70 % av de närvarande röstade ja
till att styrelsen fortsatt har mandat att besluta i frågor rörande omorganisationen.

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén (TK) under 2019 bestod av Gabriella Malmborg, Tina Nylund, Elisabeth
Setterstig, Julia Oldsberg och Josefina Kristensson. I slutet av året slutade Julia medan Lisa
Hellman och Sofia Levander blev nya TK-medlemmar.
Våra arrangörsgrupper i hoppning, dressyr och working equitation (WE) har under 2019
arrangerat följande tävlingar: Seriedressyren (jan-feb), Hummerhoppet (mars), Delsjödressyren
(maj), Hummerhoppet (okt) samt en klubbtävling i WE (nov). Tyvärr insjuknade en
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lektionshäst i feber kvällen innan Novemberdressyren och i samråd med veterinär fattades
beslutet att ställa in tävlingen för att undvika smittspridning.
Stora delar av vår hinderpark är gammal och uppfyller inte de nya kraven som träder i kraft
2021. Hinderparken har uppdaterats sparsamt de senaste åren och 2019–2020 kommer ett
större jobb att göras för att ha en godkänd hinderpark innan slutet av 2020. Vår
verksamhetschef har under 2019 fixat sponsorhinder från Cityboxen och Fredriks Marktjänst
(FMT). En grupp elever med Lisa Hellman i spetsen har samlat in ca 20 000 kr på
lotteriförsäljning och ett jubileumshinder har beställts från Morfars Hinderpark för dessa
pengar (leverans Q1 2020).

Ungdomssektionen
På ungdomssektionens årsmöte fick Ungdomsstyrelsen (US) fem nya ledamöter vilket var en
utmaning men det visade sig att den nya gruppen fungerade riktigt bra.
Rekordmånga deltog på aktiviteter arrangerade av US såsom påsk- och
halloweenövernattningar, filmkvällar, 7-kamps aktivitet, fångarna på GFRK, ridläger,
ponnyledning och Skötar-KM. US har också styrt & anordnat två familjedagar, där Juldagen
blev året största aktivitet med luciatåg, shower, café, etc.
US har möjliggjort för ungdomssektionens medlemmar att delta på föreläsningar och
utbildande resor, t.ex. Skånes distriktungdomsstyrelses ungdomsdag Ungdomspeppen i Bålsta.
US-ledamöterna Tindra och Elina blev klara med sin ungdomsledarkurs och är nu
färdigutbildade Ungdomsledare. I slutet på året påbörjade US-ledamöterna Selma, Annie och
Elin sin utbildning för att bli ungdomsledare och de blir klara hösten 2020.
Under 2020 kommer US fokusera på utbildning, t.ex. kommer fler i US få utbilda sig till
Ungdomsledare. US kommer också lägga mycket kraft på att utveckla och variera aktiviteterna
med förhoppningen att nå ut till fler barn och unga. Detta för att inspirera och inkludera barn
och unga på vår klubb i större utsträckning. US kommer såklart sträva efter att fortsätta bilda en
gemenskap på klubben där alla barn & unga känner sig sedda och hörda. För att uppnå detta
kommer US arbeta mer aktivt emot mobbning och vara de bästa förebilder de kan!

Ridskolan
GFRK har under året haft en hög beläggning på lektioner (94–95%), samt att kurser och
privatlektioner har varit populära. Ridskolestallet har plats för 52 hästar och fördelningen
brukar vanligen vara 18 ponnier samt 34 stora hästar.
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Två stycken clinics har arrangerats varav en dressyrinriktad med Josefin Gyllenswärd och en
hoppinriktad med Maria Gretzer och Björn Carlsson. På dessa har både lektions- och
privatekipage deltagit.
Vår personal har utbildats. Instruktörerna har haft en workshop med Lena Berggren Wenderyd,
där fokus var att träna kvalitativa hoppövningar som är lätta att bygga i olika svårighetsgrader.
Vidare har vår anställda personal genomfört en intensiv tredagarsutbildning med Catrin
Engström, där fokus var ledarskap, kommunikation och beteendeprofiler. Denna utbildning
finansierades med hjälp av SISU.
För att säkerställa att föreningens lektionshästar och -ponnier håller för vår verksamhet och är
välutbildade har mer tid avsatts för vår personal att utbilda och rida till dem. Denna kostnad ses
som en investering i hållbara hästar.
Under året har föreningen sålt fyra hästar: Haida höll inte för vår verksamhet och är nu
sällskapshäst på en lösdrift med stora marker. Pepone trivdes inte i verksamheten och står nu på
Stora Torp. Sockan och Intermezzo har varit riktiga trotjänare för ridskolan och har nu
pensionerats. Intermezzo kom till en familj som ridit på ridskolan länge och hon står kvar på
anläggningen. Utöver dessa fyra har Alf och Chili pensionerats, men de är kvar i föreningens ägo
och lånats ut på foder.
Under året har föreningen köpt sju hästar: Sandy, Molly, Disney, Takido, Jaffa, Russe och Lola.
Under sommaruppehållet har hästarna likt tidigare år varit på bete i Onsala förutom ett par lite
för runda ponnier vilka istället var på ett naturbete i Jonsered för att inte riskera att få fång.
Flera av hästarna tappade hull på slutet av betesperioden då näringsinnehållet i betet påverkats
av 2018 års torka. Bete byttes samt att några hästar fick stå inne nattetid med extra fodringar.
Efter betet följdes tyvärr tidigare fodringsrutiner en tid innan de justerades för att motverka
tappat hull. Dessutom påverkade förra årets torka även innehållet i hösilageskörden med
variationer i vatten- och energihalt. Detta gjorde att hästarna ibland fick för lite giva då hösilaget
hade en hög vattenhalt vilket resulterade i ytterligare tappat hull och muskulatur. För att
minimera risken att hästarna tappar hull kommande år har en noggrann analys genomförts och
det har dokumenterats vad som ska följas upp noggrannare hädan efter. Vidare har
fodringsrutiner förändrats och mängden kraftfoder och kompletteringsfoder såsom lucern har
generellt ökats. En tät dialog förs med Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund i denna fråga.
Föreningen har under 2019 fortsatt sitt samarbete med Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap
(GARS), där studenter i Göteborg erbjuds att rida i en egen grupp på ridskolan till ett rabatterat
pris.
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GFRK har likt tidigare år medverkat i Sportskolan vilket är ett uppskattat dagläger som hålls i
augusti i samarbete med Örgryte- Härlanda Stadsförvaltning.

Resultat klubbmästerskap samt vandringspriser
Resultat Klubbmästerskap Hoppning 2019
KM Lektionsponny

Judith Forsberg – Ferrybank Duchess

KM Privatponny

Astrid Römbo – Attyrory Moonlight

KM Lektionshäst

Jonas Hemlin – Hippie

KM Privathäst

Anna Larsson – Qwantus M

Resultat Klubbmästerskap Dressyr 2019
KM Lektionsponny

Jessika Bornsjö – Bella

KM Privatponny

Tilde Bacs – Biggera Thomas

KM Lektionshäst

Anna Wagnell – Diablo

KM Privathäst

Felicia Andrén – Keyhan TH

Resultat Klubbmästerskap Terräng 2019
KM Ponny

Astrid Römbo – Attyrory Moonlight

KM Häst

Frida Winter – Rut

Resultat Klubbmästerskap Fälttävlan 2019
Klubbmästare

Felicia Andrén – Keyhan TH

Resultat Klubbmästerskap Working Equitation 2019
Klubbmästare

Elin Andersson – Something About Mary

Championatpokalen
Anki Tifelt
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GFRK bästa häst 2019
Cypress

GFRK bästa ryttare 2019
Anki Tifelt

Verksamheten i siffror
Under 2019 hade föreningen 865 betalande medlemmar varav 800 kvinnor (93 %) och 64 män
(7 %). 44 % av medlemmarna var under 20 år.
Föreningen redovisar ett underskott på 1 mnkr för verksamhetsåret. Nettoomsättningen var 10,1
mnkr vilket är 2,6 % högre än 2018. En större del av underskottet beror på avskrivningen av
kundfordringar på 0,4 mnkr, vilka är från 2011–2018 varav merparten är från 2014–2017. Dessa
kundfordringar borde hanterats av föreningen tidigare.
Avskrivningar för hästar gjordes felaktigt 2018 vilket innebär att underskottet 2018 korrekt
räknat blev 0,9 mnkr istället för 0,6 mnkr.
Den större renoveringen som gjordes under sommaruppehållet finansierades med bidrag från
Göteborgs Stad på 1,2 mnkr samt lån med kommunal borgen på 2 mnkr.

Disposition av resultat
Styrelsen föreslår att 2019 års resultat avräknas mot tidigare års balanserade vinst.
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