Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 16 oktober 2019 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande
Anneli Fagerberg
Jonas Hemlin
Jenny Kron
Cheima Ordasi (via telefon)
Jessica Sunnervall
Elizabeth Svanberg
Eva-Carin Jeppson
Karin Liberg (Adjungerad)

Förhindrade
Göran Albertsson
Rebecka Alves-Martins
Ola Broström
Elina Kekkonen
Tindra Tammi
Lisa Åsehäll-Syversen

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
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§3

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
välja Jonas Hemlin att föra protokoll under mötet.

§4

Val av justerare

Styrelsen beslutade att
utöver mötesordförande välja Anneli Fagerberg att justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen.

§6

Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
protokollet från styrelsemöte 2019-09-18 samt extra styrelsemöte 2019-10-06 läggs till
handlingarna då det är justerat och klart.

§7

Verksamhetschef informerar

Flera av ridskolans hästar har tappat hull och synpunkter om detta har inkommit från
medlemmar. Sedan fyra veckor tillbaka är hästarnas foder justerat så att de ska lägga på sig
mer hull. Det tar dock tid innan resultat ses med blotta ögat. Inom två veckor från dagens
datum skall resultat ses på hästarna för att inte ytterligare åtgärder med veterinärkontroll
skall vidtas.
Ett Equiband-projekt är igång sedan 28 september. Projektet pågår under sex veckor och
tolv hästar deltar. Syftet med detta är att stärka hästarnas bålmuskulatur samt träna dem att
använda musklerna mer korrekt. Utvärdering kommer göras.
Kvällsfodring görs av medlemmarna och det fungerar bra överlag, men ett problem är att
påsarna ibland innehåller fel mängd. Åtgärder ses över.
Kvar på aktuell inköpslista är 2 storhästar minst 165 cm samt 1 D-ponny.
Sponsorhinder från Framtidens Marktjänst (leverantör Morfars Hinderpark) har kommit
samt att två sponsorhinder från Cityboxen är på väg.

§8

-

§9

-
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§ 10

Rapportering

§ 10.1 IoFFs Föreningsmöte för Ridsport #8
En del av mötet var en workshop med syfte att identifiera hur verksamhetens intäkter kan
ökas med alternativ verksamhet.
”Göteborg stads plan för ridsport 2019-2023” är inte fastslagen av kommunfullmäktigen än.

§ 10.2 Vårt Café
Livsmedlesinspektör har utfört en livsmedelskontroll av vårt café – Café stallbacken – och
den har blivit godkänd. Det som vi trots allt måste tänka på är att vi inte arbetar eller vistas i
kök och café-miljön bakom disken iförda ridkläder, såtillvida att de inte är nytvättade. Samt
att vi av hygienskäl ska använda papper istället för wettextrasa.

§ 11

Övriga ärenden

§ 11.1 § 11.2 Upprustning av Tippen
Fältrittgruppen önskar ta ansvar för att färdigställa fältritt-banan som de på börjat uppe på
tippen. De önskar nu göra större ingrepp med hjälp av grävmaskin för att bygga trappa, bank
m.m. Satsningen kommer enligt dem inte ge några utgifter för GFRK och de är villiga att
driva frågan själva med Park och Natur samt Idrott och Föreningsförvaltningen.
Styrelsen är positiv till detta initiativ, men vad som inte får glömmas bort är vilken insats
som kommer krävas från klubben under den tid hindren finns på plats i form av ansvar och
underhåll, samt när och hur återställning av mark ska göras och vilka kostnader det kan
innebära för klubben.

§ 12

Nästa styrelsemöte

Styrelsen har vanligtvis möte 18:30 i konferensrummet tredje onsdagen i varje månad.
Nästa styrelsemöte fastställs till den 20 november 18:30 i konferensrummet, GFRK.

§ 13

Mötets avslutande

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.
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Mötesordförande

Justerare

Sekreterare
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