Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 17 april 2019 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande
Rebecka Alves-Martins (per telefon)
Ola Broström
Anneli Fagerberg
Jonas Hemlin (per telefon)
Eva-Carin Jeppsson
Elina Kekkonen
Jessica Sunnervall
Elizabeth Svanberg
Tindra Tammi

Förhindrade
Göran Albertsson
Jenny Kron
Lisa Åsehäll-Syversen
Cheima Ordasi

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 som mötesordförande

§3

Val av sekreterare
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Styrelsen beslutade att
välja Anneli Fagerberg att föra protokoll under mötet.

§4

Val av justerare

Styrelsen beslutade att
utöver mötesordförande välja Ola Broström att justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen.

§6

Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
protokoll från styrelsemöte 2019-03-20 och extra styrelsemöte 2019-04-08 läggs till
handlingarna då de är justerade och klara.

§7

Verksamhetschef informerar

Styrelsen beslutade att
punkten utgår då VC inte är närvarande.

§9

Beslutspunkter

§ 9.2

Förnya elavtal

Jenny Kron har förhandlat nytt elavtal med Göteborg Energi vilket resulterar i att GFRK
sparar ca 50 000 kr/år med fast avtal på 3 år. Årskostnaden för el är ca 250 000 kr. Inför
avtalets omförhandling om tre år planerar styrelsen att titta på alternativa energikällor, t ex
solceller på manegetaket.
Styrelsen beslutar att
godkänna elavtal enligt ovan.

§ 10

Rapportering

§ 10.1 Att söka bidrag från Allmänna arvsfonden
Punkten återkommer på styrelsemöte senare i vår pga tidsbrist

§ 10.2 Distriktets årsmöte 2019
2

Elizabeth rapporterar från årsmötet där Anneli och Elizabeth deltog.

§ 10.3 Göteborgs stads “Plan för ridsport 2019–2023“, mötet 8 april
Elizabeth rapporterar. Många har svarat och generellt mycket positiv respons har inkommit
på remissen. Kommunen arbetar vidare med underlag för beslut i kommunnämnden. Alla
ridklubbar har också fått enkät om anläggning och ekonomi. Tillgänglighet till ridvägar ska
kartläggas genom incidentrapporter som sammanställs till Idrott och Förening, mer
information kommer.

§ 11

Övriga ärenden

§ 11.1 Styrelseförsäkring
Eva-Carin Jeppsson undersöker möjlighet till försäkring för ideella föreningar.

§ 11.2 Fokusområde för varje styrelseledamot samt utökad organisation
Punkten återkommer på nästa möte av tidsskäl. Jonas och Elizabeth skriver ihop ett förslag.

§ 11.3 Den nya loggan
GFRK ska svara PRV senast 7/5 för att motivera varför vi har kronor i loggan som liknar lilla
riksvapnet.
Styrelsen beslutar att
Jessica kontaktar PRV och diskuterar likabehandlingsprincipen utifrån att SvRF och IFK
Göteborg har kronor i sina loggor.

§ 11.4 Ungdomssektionens familjedag 1 maj
US behöver hjälp med caféet kl 11 – 15. Jonas och Ola försöker engagera ponnyföräldrar att
hjälpa till och delar av styrelsen deltar.

§ 12

Nästa styrelsemöte

Styrelsen har vanligtvis möte 18:30 i konferensrummet tredje onsdagen i varje månad,
exklusive juli.
Nästa styrelsemöte fastställs till den 15 maj 18:30 i konferensrummet, GFRK.

§ 13

Mötets avslutande
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Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare
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