Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 15 december 2021 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande
Andrea Fehrling
Anna Lotto
Anette Wahlgren
Camilla Ringdahl
Caroline Krantz
Ellika Mogenfelt
Erik Hollunger
Jessica Sunnervall
Peter Larsson
Närvarande utom styrelsen
Elin Malmström Cederwall
Erica Lundqvist
Frånvarande
Betina Kortelainen
Cheima Ordasi
Erik Hollunger
Selma Lundgren
Tindra Tammi
Gulmarkerade delar tas inte med i offentliga protokollet
§1

Mötets öppnande
Anette Wahlgren förklarade mötet för öppnat

§2

Val av ordförande för mötet
Styrelsen beslutade att välja Anette Wahlgren till mötets ordförande

§3

Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Peter Larsson till sekreterare för mötet

§4

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Anna Lotto och Jessica Sunnervall till justerare

§5

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§6

Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll

§7

Verksamhetschefen informerar
För verksamhetsrapport se bilaga A
.

§8

Ekonomi

§8.1

Månadens resultat
Resultatet för året ser ut att sluta på ett positivt resultat, ca 500 ksek. Till
årsbokslutet kommer en grundlig genomgång av alla anläggningstillgångar
göras för att säkerställa en korrekt avskrivning och att inte tillgångarna
övervärderas.

§8.2

Likviditet, nuläge
Det är bra beläggning på klubben och likviditeten beskrivs som god och är på
1.2 miljoner. Extra kurser har förbättrat likviditeten. Coronastödet har inte
kommit in än.

§8.2

Budget
Budget för 2022 presenterades för styrelsen och godkändes. Budgeten kommer
även tas upp vid årsmötet för godkännande. Styrelsen diskuterar också olika
aktiviteter för att öka sponsringen i klubben. Målet för 2022 är att öka intäkten
för sponsring.

.
§9

Anläggning och underhållsplan
Diskuterar underhållsplanen och att taket saknas och kommer läggas in. Se
bilaga C. Styrelsen säger ja till underhållsplanen.

§10

Inför årsmötet

§10.1

Mål per område kopplat till beslut.
Lotto går genom om strategin om hemsidan och den nya lanseras den 2: a
april.
Camilla går genom om personalstrategin och att ha KPI som maximalt antal
avkastningar. Målet ska vara noll avkastningar men ses som svårt då glada
hästar kan även bocka och ryttaren flyger av.
Diskuterar lagstadgade uppgifter som behöver uppfyllas och att det saknas
kompetens inom en del områden.
Diskuterar om att det bör finnas en tillförordnande organisation om det ska
finnas en ersättare om någon blir sjuk.

§10.2
§10.3

Budget och underhållsplan
Se bilaga C
Övriga punkter och process inför årsmötet
Anette berätta om årsmötet och gick igenom en checklista inför årsmötet, se
bilaga E.
Planen är att hålla mötet på plats i cafeterian den 22 februari 2022. Skulle inte
mötet kunna hållas på plats på grund av Covid-19 är tanken att använda teams.
Det kommer inte erbjudas någon möjlighet att delta på plats.
På årsmötet är Guide revision revisorer och går igenom revisionsberättelsen.
Förslaget är dock att nya revisorer väljs på årsmötet och då Niklas Larsson på
Moore med suppleant.
Om mötesordförande har Anette kontaktat Lars om att ha honom som
mötesordförande.
Diskuteras om att höja avgiften och Erica kommer prata med Kerstin på
distriktet. Troligtvis höjs inte avgiften.

Diskuteras bingotillstånd som finns med i checklistan och informeras om att
ridklubben brukar få 100 000 från bingo.
Ett antal priser brukar delas ut i samband med årsmötet och Erica kommer ta
hand om att samla in vandringspriser och dela ut dessa.
Erica gör utskick i Hippokrates om årsmötet.
Erica tar hand om priserna. Årsmötet om Hippokrates. Mötet är 2022-02-22
1800. Erica och Anette håller ihop verksamhetsberättelsen. 2:e februari är det
styrelsemöte om årsmötet. 19 januari ska protokollen vara underskrivna.
Peter kommer att föreslås som mötessekreterare på årsmötet.
Medlemsregistret kommer skrivas ut och kontrolleras i samband med
årsmötet. Peter har varit i kontakt med Gunilla om det.
§10.4

Rensade och justerade protokoll för året
Peter hjälper till och går genom årets protokoll och inför årsmötet. De kommer
sedan gås och skrivas under och justeras på nytt. Syftet med genomgången är
att sammanfatta diskussionen i protokollet i en intern och offentlig del. Det
mer omfattande protokollet kommer sparas som mötesanteckningar.

§12

Beslutspunkter

§13

Övriga ärenden
US informerar
Elin Malmström Cederwall deltog i mötet istället för Selma Lundgren och
Tindra Tammi och Elin informerade om deras verksamhet och tackade för
hjälpen vid juldagen. Diskuterades om US:s arrangemang och att ha en
checklista vid dessa då Erica och Ronja fick hjälpa till och panikfixa vissa saker i
samband med julshowen. Betina kommer att vara kontaktperson från styrelsen
för US. US har en messengergrupp och delar av GFRK:s styrelsen skulle kunna
delta och bistå mer innan. Betina kommer att delta på nästa US:s möte.
Diskuterades att det togs inträde vilket inte gjorts innan. Nästa arrangemang
med US kommer att vara på familjedagen den 1:e maj.

§14

Nästa styrelsemöte
Förberedande styrelsemöte inför årsmötet hålls den 2:e februari.

§15

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet för avslutat
Sekreterare

Justerare

___________________
Justerare
___________________

___________________

Bilaga A

VC rapport december 2021
.

Bilaga B Resultat totalt GFRK YTD November

Bilaga C Underhållsplanen infogas här
Här finns underhållsplanen

Bilaga D Vision
Vision:
GFRK ska vara en nationell förebild för andra ridskoleverksamheter och det självklara valet
som ridskola i Göteborg. Vi utbildar framtidens ridsportstjärnor, är en frizon för alla och har
alltid hästen och individen i fokus.
Mål:
Genom kommunikation och ett starkt varumärke säkrar vi vår position på marknaden
(Anna & Andrea)
• Vi ska vara en attraktiv ridskola
o
Mätbart genom kön
o
Mätbart genom medlemsenkäten
o
Mätbart genom beläggningsgrad
• Utforma en tydlig kommunikationsplan
• Vi ska utbilda Sverige genom att synliggöra vår utbildningsverksamhet i sociala

medier

Mätbart genom antalet följare på sociala medier (XX på Instagram
(1253 idag) och XX på Facebook (XX idag)
o
En tydlig contentplan
o

• Synliggöra vår vision, ambition och kommunikation genom hemsidan som vårt

ansikte utåt
o

Öka antalet besökare på hemsidan med XX

Med en lönsam verksamhet skapar vi en välmående ekonomi i syfte att kunna
återinvestera i verksamheten (Anette & Caroline, Erica)
•
Öka intäkten med x % med effektivitet
o
Sponsring
o
Bidrag
o
Tävlingar
o
Clinics
o
Osv
•
Säkerställa en stabil likviditet
•
Öka marginalen med x %
•
Säkerställa beläggningsgrad om 98% (kolla med Erica)
•
Uppnå en lönsamhet om xx% i medlemsstallet (benchmark andra ridskolor)
utvärdering medlemsstall vs ökad ridskoleverksamhet
Vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren för såväl medarbetare som hästar. (Camilla
& Erica)

• Vi ska öka medarbetarnöjdheten med xx %
• Vi ska minska veterinärkostnader med x %, minska antalet avkastningar med

x% (hur mäter vi hästarnas välmående/icke välmående)

Vårt klimat är öppet och tydligt och inbjuder till medlemsengagemang och den självklara
platsen för ungdomar (Betina & US)
• Mätbart genom ett ökat antal medlemmar (1000 st - är det möjligt? Vad är
taket utifrån antalet hästar, ska vi utöka anläggningen?)
• Mätbart genom minskade arbetsuppgifter hos personal och styrelse
• Öka engagemanget hos medlemmarna med xx
• Medlemsenkäten
Vi ska arbeta aktivt för att vara hållbara utifrån ett miljöperspektiv (Ellika, Magnus, Jari &
medlemmar )
• Miljömål? När?
• Säkerställa sortering
Vi ska sträva efter att vara en kvalitetsmärkt ridskola (Erica & team)
Vi ska ständigt utveckla våra faciliteter och uppnå en anläggning i toppklass (Erik, Jessica,
Magnus, Erica)
• Projekt och utvecklingsplan för anläggningen både på kort och lång sikt.
• En anläggning som är säker, effektiv, har ett bra uppvisningsskick och ett bra
arbetsmiljöklimat för såväl personal som hästar.
• Utökad mark för möjlighet att växa och utveckla verksamheten (campingen)

Bilaga E Checklista årsmöte
.

