Protokoll styrelsemöte, Offentlig version
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 29 januari månad 2020 i konferensrummet,
GFRK.

Närvarande
Göran Albertsson
Ola Broström
Jonas Hemlin
Eva-Carin Jeppson
Elina Kekkonen
Jessica Sunnervall
Elizabeth Svanberg
Tindra Tammi
Karin Liberg (Adjungerad)

Förhindrade
Rebecka Alves-Martins
Anneli Fagerberg
Jenny Kron
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

§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 Ola Broström att justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen.

§6

Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
protokollet från styrelsemöte 2019-12-18 är inte ännu justerat.
protokollet från extra styrelsemöte 2019-12-29 läggs till handlingarna då det är justerat och
klart.
protokollet från styrelsemöte 2020-01-06 läggs till handlingarna då det är justerat och klart.

§7

Verksamhetschef informerar

Punkten utgick.

§8

Personal

Punkten utgick.

§9

Ekonomi

Verksamheten kommer 2019 göra ett nollresultat. Dock så kommer balansräkningen
belastas med en avskrivning av kundfordringar samt högre avskrivningar av hästar då ett fel
i avskrivningarna från 2018 har hittats. Revisorn kommer tillfrågas att närvara vid
styrelsemötet 5 februari.

§ 9.1

-

§ 9.2

Binda lån

Bordläggs till nästa möte.

§ 10

Beslutspunkter

§ 10.1 Asfaltering infartsväg
Bordläggs till nästa möte.

§ 11

Rapportering
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§ 11.1 Vår nya logga
Vår logga har blivit godkänd som varumärke av Patent och Registreringsverket. Arbete pågår
nu med att färdigställa olika versioner av loggan.

§ 11.2 § 12

Övriga ärenden

§ 12.1 Årsmöte 2020
Bordläggs till nästa möte.

§ 12.2 Underhålls- och renoveringsplan 2020
GFRK har under 2020 endast råd att göra nödvändiga investeringar och det är viktigt att vi
söker bidrag till investeringar. Att notera är att föreningar under 2020 kan söka
investeringsbidrag från kommunen både under en period på våren och på hösten.
Asfaltering av infartsvägen är en prioriterad åtgärd.
Underhålls- och renoveringsplanen för 2020 kommer färdigställas under kommande möten.

§ 13

Nästa styrelsemöte

Styrelsen har vanligtvis möte 18:30 i konferensrummet sista onsdagen i varje månad.
Nästa styrelsemöte fastställs till den 5 februari 18:30 i konferensrummet, GFRK.

§ 14

Mötets avslutande

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare
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