Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 19 oktober 2016 i konferensrummet, GFRK.
Närvarande
Anna Anderberg
Caroline Bornsjö
Joel Carlsson
Anneli Fagerberg
Maja Hedström
Johanna Maxson (via telefon)
Veronika Nihlén
Dana Pirooz
Stina Simonsson
Maria Stenberg
Elizabeth Svanberg
Gunilla Walther
Lisa Warn
Susan Åkvist
Erica Lundqvist tf VC (del av möte)
Amanda Karlsson valberedning (del av möte)
Susanne Wulf valberedning (del av möte)

§ 1 Mötets öppnande
Joel Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att
välja Anneli Fagerberg att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av person att justera protokollet
Styrelsen beslutade att
välja Stina Simonsson och ordförande Joel Carlsson att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från 21 september 2016 och lägga det till handlingarna

§ 6 Verksamhetschef informerar
Erica Lundqvist informerar om verksamheten.
Lektionsstall/Västra stallet
Stallet har 48 hästar och 4 lediga platser. Ytterligare 5 hästar är inköpta till verksamheten.
Alla hästar beräknas vara i full verksamhet om 18-24 månader.
Smittan i stallet är luftburen, 4 hästar har insjuknat och är i olika faser av återhämtning.
Under teoriveckan v 43 får alla hästar möjlighet till vila, går endast lektioner för
igenridning.
Medlemsstall/Östra stallet
Stallmöte hölls 8 oktober, flera nya förslag lades fram. Fotogruppen tog foton till
hemsidan.
Anläggning
Sammanställning av sommarens renovering bifogad. Hissväggarna har servats. Arbete
med vattenläckage i Östra stallet och cafeterian är framflyttat. Tvättmaskinen är trasig.
Brunnar har slamsugits. Fyrhjulingen slits av verksamheten och är reparerad vid flera
tillfällen.
Karensstall behövs för framtiden, placering utreds.
Övrigt
Separata dokument sammanställs till gemensam hästhållningspolicy med bland annat
säkerhetsrutiner och smittskydd. Förebild är Riksanläggningars hästhållningspolicy som
anpassats till GFRKs verksamhet och anläggning. Målet är att tydligare kommunicera
klubbens förhållningssätt till hästar och medlemmar och att arbeta mot klubbens vision.
Dressyrclinic 22 oktober är framflyttad till våren, dressyrtävling 13 november är inställd
och hopptävling 29-30 oktober blir klubbtävling 29 oktober på grund av smittan.
GARS genomförde dressyrtävling 16 oktober.
Minnesstunden för Agneta Edberg uppskattades av både gamla och nya medlemmar.
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Styrelsen beslutade att
Återkoppling om uteboxar/karensstall skall ske när mer information finns. Belysning
utomhus ses över, Elizabeth Svanberg kontaktar Linda Wallin i frågan för information
om tidigare kontakt.

§ 7 Ekonomi
Aktuellt utfall av ekonomin finns inte till dagens möte.
Priser 2017:
Underlag till styrelsen har förberetts av Anna Anderberg som diskuterat prisbilden med tf
VC. Prishöjning större än indexreglering föreslås för 2017 då intäkter inte följt
kostnadsutveckling. Fördelning av prisjustering mellan klubbens avgifter diskuteras.
Störst intäkter ger ridavgifter med ca 6 miljoner årligen varför en eventuell prishöjning av
denna post skulle generera mest pengar.
Styrelsen beslutade att
Anna Anderberg kallar till telefonmöte om ekonomiskt läge när sammanställning är klar
samt får mandat att, tillsammans med tf VC, ta fram förslag till prishöjning. Anna
Anderberg och Veronika Nihlén tar fram förslag till kommunikation om prishöjning.
Priser indexregleras med start 2018.

§ 8 Rekrytering VC
Joel Carlsson informerar om avtalsprocessen.
Styrelsen beslutade att
Joel färdigställer avtalet efter ytterligare avstämning med Almega och signerar
tillsammans med VC.

§ 9 Kommunikation
Veronika Nihlén och Matilda Wåger i kommunikationsgruppen redogör för arbetet som
gjorts hittills.
Tankar om klubbens styrkor och svagheter är insamlade via intervjuer med medlemmar
och personal. Mål och vision, identitet, relationer, medlemmar och utbildningar har
genomlysts. I korthet upplevs otydlighet i mål och vision för en klubb med lång historia,
duktiga instruktörer och bra hästar. Tydlig rollfördelning mellan styrelse, VC, personal
och medlemmar efterfrågas liksom bättre och vänligare kommunikation och ökat
engagemang i klubben.
Nästa steg i arbetet föreslås dels vara framtagande av vision kopplad till identitet med
strategi och styrdokument samt skapande av grafisk profil.
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Styrelsen beslutade att
Ge kommunikationsgruppen i uppdrag att ta fram tre fokusområden för
kommunikationsarbetet.

§ 10 Sponsring
Lisa Warn och Maja Hedström informerar om arbetet.
Sponsringsarbetet startar med kontakt med privatpersoner. Planering för
företagskontakter pågår. Material till bok med presentationsmaterial om GFRK finns,
planeras för tryckning i mindre upplaga inför företagskontakter. Prisbild för sponsring
diskuteras. EM 2017 en möjlighet för GFRK till aktiviteter kopplade till mästerskapet.
Styrelsen beslutade att
Lisa Warn och Maja Hedström tar fram bok och prisförslag på skyltar till manegen.

§ 11 Höstens punkter och uppföljning fattade beslut
Punkten bordläggs på grund av tidsbrist.
Styrelsen beslutade att
Punkten tas upp kommande möte.

§ 12 GFRK mail
GFRK mail kan inte läsas av alla styrelsemedlemmar.
Styrelsen beslutade att
Vid behov tas kontakt med Caroline Bornsjö för hjälp.

§ 13 Andrahandsuthyrning
Förfrågan om andrahandsuthyrning box tillhörande Gunilla Walther.
Styrelsen beslutade att
Andrahandsuthyrning av box godkänns.

§ 14 Övriga ärenden
Trivseldagar svårt genomföra som planerat då schemat förändrats med flyttade och
inställda tävlingar.
Styrelsen beslutade att
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Ej avgiftsbelägga de som inte deltagit i trivseldag/arbetsdag 2016.

§ 15 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till konferensrummet GFRK den 16 november 2016.

§ 16 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

................................

................................

Vid protokollet

Justerare

................................
Justerare
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