Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 20 mars 2019 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande
Göran Albertsson
Rebecka Alves-Martins
Anneli Fagerberg
Jonas Hemlin
Eva-Carin Jeppson
Jenny Kron
Cheima Ordasi
Jessica Sunnervall
Elizabeth Svanberg
Karin Liberg (Adjungerad)

Förhindrade
Elina Kekkonen
Tindra Tammi
Lisa Åsehäll-Syversen
Ola Broström

Bilagor
-

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

Elizabeth Svanberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutade att
välja Elizabeth Svanberg till mötesordförande.

§3

Val av sekreterare
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Styrelsen beslutade att
välja Jonas Hemlin att föra protokoll under mötet.

§4

Val av justerare

§5

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
utöver mötesordförande välja Jessica Sunnervall att justera protokollet.

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen efter mindre justeringar.

§6

Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
protokollen från styrelsemöte 2019-02-20, konstituerande styrelsemöte 2019-02-27, samt
extra styrelsemöte 2019-03-10 läggs till handlingarna då de är justerade och klara.

§7

Verksamhetschef informerar

Preliminärt öppnar anläggningen igen 29 mars.
Hummerhoppet kommer troligtvis flyttas till 11–12 maj.
Ponnyridning 13 april i Kvibergs park. Då kommer också reklam för familjedagen 1 maj
göras.
Karin har reviderat Uppstallningsavtalet och bilagan Uppstallningsvilkor samt Extratjänster
i Östra stallet vilket styrelsen framförde synpunkter på. Några justeringar gjordes av mötet
och Karin kommer återkomma med de nya versionerna.
Karin informerade att det troligtvis kommer bli 16 boxar som kommer hyras ut till personal
och föreningens medlemmar. Det förra antalet angivna boxar var 18 stycken, men på grund
av brandsäkerhet behövde två boxar lyftas ur plan.

§8

Ekonomi

Cheima, styrelsens kassör, håller på att sätta sig in i föreningens ekonomi.

§9

Beslutspunkter

§ 9.1

Nytt elavtal
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Vårt elavtal behöver förnyas. Jenny kommer analysera inkomna offerter och beslut kommer
tas senare på telefonmöte.

§ 9.2

Förbereda extra allmänna mötet

Styrelsen beslutade 10 mars att förlägga ett extra allmänt möte till 14 april då styrelsen ansåg
det vara det bästa datumet för ett möte för merparten av GFRKs medlemmar. En begäran
om extra allmänt möte inkom skriftligen till styrelsen 11 mars och då mötet enligt våra
stadgar ska hållas inom en månad är det kommunicerade datumet för sent.
Styrelsen beslutade att
förlägga det extra allmänna mötet till 10 april 18:30.
Punkterna som kommer tas upp under mötet kommer vara de som kommunicerats i begäran
till det extra allmänna mötet.

§ 10

Rapportering

§ 10.1 Uppföljning av säkerhetsbrister på Minridskola.se
Som beslutat har Jonas kontaktat Svenska Ridsportförbund för att se om de kan hjälpa till i
ärendet. Detta gjordes då företaget bakom tjänsten inte vill förstå problemet. Vi väntar på
svar från förbundet.

§ 10.2 Jubileumsgruppen
Arrangemangen kommer bli en fullspäckad medlemsfest en lördagskväll i höst (lokal sökes
fortfarande), en klubbtävling med inslag från alla ridsportsgrenar GFRK är aktiv inom, samt
förstärkning av ungdomssektionens showdagar (1 maj samt juldagen).
Jubileumsbanderoll är införskaffad och kommer snart att monteras i manegen.

§ 10.3 Sponsorgruppen
Ett företag har kontaktat sponsorgruppen och vill vara med och sponsra insamlingen till en
ny ridskoleponny.

§ 10.4 Idrottsrabatten
Försäljningen har inte gått så bra som beräknat. Cirka 150 av 300 häften är sålda per 19
mars. Efter försäljningsperiodens slut behöver beslut tas om vi ska fortsätta med försäljning
av idrottsrabatten till hösten. Vinsten av försäljningen kommer gå till köp av ny
ridskoleponny vilket också årets alla lotterier kommer göra. Målet med insamlingen till
ponnyn är 50 000 kr.
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§ 10.5 Den nya loggan
Den nya loggan fick avslag i varumärkesregistreringen hos Patent- och Registreringsverket
då den innehåller det Lilla Riksvapnet, det vill säga de tre kronorna. Styrelsen kommer gå
vidare med att försöka hävda att vi har rätt till att ha det Lilla Riksvapnet i vår logga då den
har varit en del i vår logga sedan klubben grundades.

§ 10.6 Att söka bidrag från Allmänna arvsfonden
Punkten bordläggs till kommande möte.

§ 11

Övriga ärenden

§ 11.1 Uppföljning av årsmötet och konstituerande årsmöte
Vad som kvarstår att göra är:
•
•
•
•
•

Justera årsmötesprotokollet – Jonas
Arkivera årsmöteshandlingarna – Jonas
Upprätta mejlkonton för nya styrelsemedlemmar samt uppdatera distributionslista –
Rebecka
Arkivera protokollet från konstituerande styrelsemöte – Jonas
Uppdatera hemsidan om vilka som är med i styrelsen och valberedningen – Jonas

§ 11.2 Representant till distriktets årsmöte 2019
Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund har årsmöte 23 mars. Styrelsens representanter
kommer vara Elizabeth och Anneli.

§ 11.3 Göteborgs stads “Plan för ridsport 2019–2023“
Styrelsen ska sammanställa sina synpunkter på remissen och lämna dessa till Idrott och
Föreningsförvaltningen senast 29 mars.
Nästa möte kring planen som Idrott och Föreningsförvaltningen har kallat till är 8 april
17:30. Styrelsens representant kommer vara Elizabeth.

§ 11.4 Fokusområde för varje styrelseledamot samt utökad organisation
Punkten bordläggs till kommande möte.

§ 12

Nästa styrelsemöte

4

Styrelsen har vanligtvis möte 18:30 i konferensrummet tredje onsdagen i varje månad,
exklusive juli.
Nästa ordinarie styrelsemöte fastställs till den 17 april 18:30 i konferensrummet, GFRK.

§ 13

Mötets avslutande

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare
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