Protokoll
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb den 14 januari 2021 1830, mötet skedde via Teams
Närvarande
Anette Wahlgren
Cheima Ordasi
Ellika Mogenfelt (anslöt i slutet på mötet)
Eva-Carin Jeppsson
Hanna Asp
Luisa Zlatoidska
Jessica Orrmyr
Peter Larsson
Frånvarande
Elina Kekkonen
Tindra Tammi
Jessica Sunnervall
Utom styrelsen
Erica Lundqvist
Karin Liberg
Turkosmarkerade delar nedan som personal tas inte upp i offentliga protokollet

§1

Mötets öppnande
Jessica Orrmyr öppnade mötet

§2

Val av ordförande för mötet
Styrelsen valde Jessica Orrmyr som mötesordförande

§3

Val av sekreterare
Styrelsen valde Peter Larsson som sekreterare

§4

Val av justerare
Styrelsen valde Luisa Zlatoidska och Eva-Carin Jeppsson till justerare

§5

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen

§6

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
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§7

Verksamhetschef informerar
Ingen information utöver den som finns i verksamhetsrapporten, Se bilaga A.
Styrelsen bestämde att framtida rapporter skickar Karin till Peter som sen skickar
ut rapporten till styrelsen innan mötet.

§8

Ekonomi

§8.1

Balans och resultaträkning
Verksamheten går mot ett nollresultat för 2020 vilket till stor del beror på bidrag
från Göteborgs stad på 800 000 kr. Vilket är 1000 000 kr bättre än förra året.
Dåligt med intäkter från tävlingar då det flesta har fått ställas in på grund av
COVID-19 och restriktioner för fiket vilket gjort det haft mindre intäkter än
vanligt.

En strategi efterfrågas från styrelsen för hur man långsiktigt ska lösa den
ansträngda ekonomin då verksamheten gått med förlust om inte fått det extra
bidraget från Göteborgs stad. Karin kommer att träffa Göteborgs stad och visa
på underhålls- och affärsplan. Ska vänta till efter årsmötet. Affärsplanen gör
Karin och kommer bolla med Erica om den. Klart innan nästa styrelsemöte.
§8.2

Likviditet, nuläge och budget
-

§8.3

Bokslut
Marianne och Gunilla gör ett bra arbete och har stämt av alla balanskonton tom
Nov-20. Bra kontakt med vår revisor Lars-Magnus. Han kommer den 26-27/1
till os och vi skall vara klara med allt till dess.

§8.4

.

Budget gör Erica, Karin och Cheima 2021-01-15
§9

Årsmöte
Genomgång av handlingar för årsmötet och fördelningar av arbetsuppgifter.
Årsmötet sker som tidigare planerat 2021-01-28 1600. Karin och Erica skapar
evenemanget på Facebook. Mötet kommer ske digitalt. Mer information om
arbetsfördelning och datum har skrivits in i den checklista som gicks igenom på
mötet. Hela checklistan hanns inte med och kommer gås igenom mer på nästa
möte.

Flertal styrelsemedlemmar har problem att komma åt GFRK:s styrelseadress och
Luisa kontaktar Per för support.
§10

Underhåll av anläggningen

2

§10.1

Besiktning och entreprenad (takkonstruktionen)
Kontakt med Kode plåt för offert på 120 000 kr för ventilationshuvarna. Ramon
köper i så fall in jobbet från Kode men diskuterar också ta in offert från fler.
Diskuteras att deadline inte har hållits under hösten.

§10.2

Asfaltering av infartsväg, finns det fler offerter?
Denna punkt hanns inte med. Tas upp på senare möte.

§11
§11.1

Information från de olika verksamhetsgrupperna
Bidrag
LOVA
Länstyrelsen håller på med ansökan. Hör av sig om det behöver kompletteras och
det har inte hört av sig. Behövs offerter för jobbet.
IOFF
Hanns inte med. Tas upp på senare möte.
Dokumentation av vilka bidrag som finns och hur söka dem
Hanns inte med. Tas på upp senare möte.

§11.2

Tävlingar

§11.3

Har inte hållts på grund av COVID-19 och ställs in vidare.
Stadgeändringar
Uppdaterat dokumentet om stadgeändringar. Styrelsen tittar igenom stadgarna
som skickats ut via mail. Loggan på framsidan behöver uppdateras. Karin skickar
loggan till Luisa som hjälper till att uppdatera.

§11.4

Info till medlemmar

§11.4.1

Månadsbrev
Ylva Brunnander är intresserad av att skriva månadsbrevet och Jonas Hemlin
lämnar över uppgifter.

§11.5

Caféet
Varit stängt.

§12

Beslutspunkter

§12.1

Information och beslut om deltagande i stadens jubileum
Peter informerade om eventuellt deltagande i stadens jubileum i form av en
jubileumsföreställning på ridklubben. Peter har skickat in anmälan att delta och
informations finnas på kommunens hemsida. Styrelsen hann på mötet ej
diskutera och ta ställning till kostnader som kan tänkas uppstå under dagen.
Kostnaderna är tänkt att täckas med eventuellt inträde eller sponsring. Har
kontakt med flertal olika aktörer både internt och externt som eventuellt är
intresserade av att delta. Dock är det osäkert om det går ha ett evenemang i år på
grund av Covid-19. Tidigare var det planerat att ha en det i juni men flyttas
troligtvis fram till september om det inte flyttas till ett senare år.

§12.2 Förslag till höjning av medlemsavgift
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Styrelsen har tidigare via mail beslutat att höja medlemsavgiften och då enligt
index. Motion skapas till årsmötet.
§13

Övriga ärenden

§14

Nästa styrelsemöte
Hålls via Teams 2021-02-10 1800.

§15

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare

Justerare

__________________

__________________

Peter Larsson

Eva-Carin Jeppsson

Justerare
__________________
Luisa Zlatoidska
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VC rapporterar 11 januari 2021
1. Personal
.
2. Ridskola/Hästar
Nya planerade inköp
Börjar leta en-två hästar och en-två ponnyer.
Rockie som vi hyrde av Gun Hollesen förra året har vi valt att köpa loss nu i
januari, 55.000:- inkl moms
Sjuk/rehab
Challe har blivit sparkad under v. 1 och står på medicinering för att tillfriskna.
Flera hästar behöver ses över av Lisa Ann (kiropraktor) nu i början av året.
Ridskola
Beläggningsgrad ridgrupper 89%, Maria kommer att börja fylla upp ridgrupper
den här veckan.
Aktiviteter
Planerade aktiviteter, öppen bana v. 4 beroende på vad de nya restriktionerna
säger.
3. Medlemsstall/Östra stallet
Status boxar – Ponnyboxen fortfarande inte uthyrd. Förslag att köpa in en
ridskoleponny och ställa i den?
4. Anläggning inne/ute
Diket mellan hage 3 och 4 ligger under Fastighetskontoret, Karin kontaktar.
Försöker även få den gångvägen till hagmark.
Arbete med diket utmed hage 2 är avslutat.
Träfasad på norra ingångarna till läktarna ska bytas – Stefan utför.
Kode Plåt har lämnat offert på åtgärder gällande ventilationshuvar. Ramon har
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fått deras kontaktuppgifter och ska kontakta dem. Karin stämmer av.
5. Inköp/investeringar
Se ovan.
Hjullastarens leasing går ut i sommar. Karin kommer med förslag.
6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet
Medarbetarsamtalen är klara. Fokus kommer att vara att uppdatera teamet på
målen och att arbeta tillsammans med våra sociala, ekonomiska och
verksamhetsmål samt fortsatt arbete med arbetsklimatet. Överlag är personalen
mer nöjda med teamet när det gäller samarbete, förtroende och kompetens. Dock
är dett ett arbeta som kräver uppföljning och utveckling, inget som jag/klubben
bara kan skriva check på.
7. Evenemang som har varit och kommande händelser
Gunnesby HSK hyr manegen lördagar 15.30-17 för träning och Göteborgs HSK
ska hyra manegen 7/2.
8. Bidrag/sponsring
Bidrag
LOVA-bidrag
Sponsring
Fortex

Sökt Beviljat
1 602 tkr
Belopp
25 tkr (jan -21)

Karin kommer arbeta med sponsorernas avtal fredag denna vecka.
9. Sociala medier/hemsida
FB: ”Gillamarkeringar” 1 jan 2019:, 11/1: 1668.
FB: Följare 10/11: 1801, 11/1: 1849
Instagram: 10/11: 1007, 10/12: 1069 följare, målgrupp: 92 % av dessa är
kvinnor, vanligast 25-34 år från i huvudsak Göteborg.
Hemsida: Rebecka arbetar med hemsidan.
10.

Övrigt

Ridstrumporna har kommit. Det är beställt ett överskott, så de kommer vi att
sälja såklart.
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