Protokoll styrelsemöte. Offentlig version
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 20 november 2019 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande
Göran Albertsson
Rebecka Alves-Martins (Via telefon)
Ola Broström
Anneli Fagerberg
Jonas Hemlin
Eva-Carin Jeppson
Elina Kekkonen
Cheima Ordasi
Jessica Sunnervall
Elizabeth Svanberg
Tindra Tammi
Karin Liberg (Adjungerad)
Erica Lundqvist (Adjungerad)

Förhindrade
Lisa Åsehäll-Syversen
Jenny Kron

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

Styrelsen beslutade att
välja Jonas Hemlin att föra protokoll under mötet.
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§4

Val av justerare

Styrelsen beslutade att
utöver mötesordförande välja Eva-Carin Jeppson att justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades till de punkter som är noterade i detta protokoll.
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen.

§6

Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
protokollet från styrelsemöte 2019-10-16 läggs till handlingarna då det är justerat och klart.

§7

Verksamhetschef informerar

Hårdgörning av en hage utförs i egen regi. Sammanställning av kostnader kommer göras
vilket kan användas som underlag när beslut tas om ytterligare hagar ska åtgärdas på samma
sätt.
Två storhästar har köpts denna vecka.
En ponny är kvar att köpa för de pengar som drogs in av bl.a. US.
Länsstyrelsen hade sin årliga kontroll av klubben den 7 november. Uppföljning av hästarnas
hull gjordes under detta tillfälle och länsstyrelsen var nöjd över den effekt som föreningens
åtgärder gjort.
Vårt distrikt har inbokat återbesök 10 december för att följa upp hästarnas hull.

§8

Personal

-

§9

Ekonomi

Föreningen har senaste år redovisat ett underskott och det finns möjlighet att den trenden
kommer brytas detta räkenskapsår.
-

§ 9.1

-

§ 9.2

-

§ 9.3

-
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§ 10

Rapportering

§ 10.1 Distriktets ordförande, styrelse & personalkonferens
Konferensen gav främst ökad kontakt med andra ridskolor genom grupparbete,
diskussioner, m.m. Tyvärr var inte många klubbar representerade.

§ 11

Övriga ärenden

§ 11.1 US Juldag
US kommer arrangera sin årliga juldag med shower 15 december. Dagen börjar med luciatåg
med efterföljande shower i manegen. När showerna är slut görs andra aktiviteter i manegen,
såsom ponnyledning, fiskedamm, klappa polishäst, åka kärra med tomten/träffa tomten, etc.
Styrelsen kommer hjälpa till med cafébemanning. UF-företag kommer att få ställa upp i
läktargången.

§ 11.2 Representation IoFF-möte: Föreningsträff ridsporten 27 november
Ordförande och Tf. VC kommer närvara.

§ 11.3 § 12

Nästa styrelsemöte

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

§ 13

Mötets avslutande

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare
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