Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 26 april 2017 i konferensrummet, GFRK.
Närvarande
Joel Carlsson
Anneli Fagerberg
Jonas Hemlin
Veronika Nihlén
Dana Pirooz
Maria Stenberg
Elizabeth Svanberg
Lina Svensson
Gunilla Walther
Lisa Warn
Linda Wallin Verksamhetschef (del av möte)
Förhindrade
Anna Anderberg
Maja Hedström

§ 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 Lisa Warn och Lina Svensson att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från 29 mars och lägga det till handlingarna

§ 6 Verksamhetschef informerar
Personal
Personalen har haft en andra träff med SISU vilket lett fram till en personalpolicy för
intern kommunikation. Under personalmöte har GFRKs varumärke och identitet
diskuterats. Förslag är att GFRK skall stå för modernitet, att vara i framkant och att
kvalitet skall genomsyra hela verksamheten.
Västra stallet/lektionsstall
Cassius som insjuknat och Tummen som vilar är flyttade till ett isoleringsstall. Prover
som togs var negativa men stallet hålls stängt i tre veckor på veterinärinrådan. I skrivande
stund har ingen häst ytterligare insjuknat. Ridskolehästar får inte ridas i paddocken eller
ut i skogen denna period.
Equiterapeut Hilda har behandlat hästar från ridskolan som upplevts som stela/oliksidiga
alternativt behövt hjälp med massage/akupunktur. Det var framgångsrikt och hon
kommer sannolikt tillbaka om fler hästar behöver hjälp.
Till hösten provas ett nytt koncept för nybörjare med kurs i en termin i mindre grupp med
mer intensiv utbildning, sedan flyttas eleverna ut i andra grupper.
För att förbättra säkerheten i stallet behövs stallvärdar. De kommer eventuellt ersättas
med rabatterat pris på ridlektioner.
Förslag om viktgränser på ridskolan samt att begränsa köpa/sälj av lektioner håller på att
tas fram.
Två nya hästar är inköpta, valacker på 7 respektive 13 år.
Östra stallet/medlemsstall
Nya kontrakt för uppstallning och transportplats kommer att tas fram.
Luckor till stallgången hålls stängda och byte av hagar undviks tills stallet öppnas.
Veterinärintyg för de som inte kan åka på tävling under stängningen finns vid tavlan i
stallet.
Anläggning
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Målning av läktarväggar pågår v 16-18. Ventilation till hinderförråden på västra sidan av
manegen har förbättrats genom ventiler i väggen. Uteboxar sätts upp 8/5. El i hagar ses
över.
Övrigt
Brandrutiner är uppdaterade på hemsida/facebook. Utrymningsplan finns uppsatt inne på
toaletterna.
Krisgrupp med VC, ordf, vice ordf och Anneli Fagerberg samt arbetsmiljögrupp med VC,
ordf, vice ordf, Erica Johansson, Linda Johansson, Lisa Warn och Elizabeth Svanberg har
bildats.
Skyddsrond har genomförts inför besök av arbetsmiljöverket. Erica Johansson är utsedd
till skyddsombud och skall gå utbildning. Arbetsmiljöpolicy är upprättad.
Pärmar för systematiskt arbetsmiljöarbete, en del av hästhusesynen, har tagits fram.
Hästtransportbilen fick anmärkningar i besiktningen och behöver repareras.
Clinicen med Patrik Kittel har flyttats till annan anläggning på grund av vår stängning.
Delsjödressyren 14/5 hålls som planerat.
GARS höll hopptävling 9/3 med uttagning till SM. Flera aktiviteter för barn och
ungdomar hölls under Påsklovet.
Nominering till Årets Hästarbetsplats har skickats.
Styrelsen beslutade att
Förslag till avtal för Dana Pirooz utbildning till ungdomsledare ses över av Gunilla
Walther.
På grund av stölder monteras kodlås till cafeterian som låses då ingen verksamhet pågår.
Incidentrapport skrivs.
Godkänna dokument om arbetsmiljöpolicy.
Beslut om stallvärdar och stödmedlem fattas på nästa styrelsemöte då kassör är
närvarande.
Enhälligt stödja VC i beslut om viktgränser samt begränsning av köpa/sälj av lektioner.

§ 7 Ekonomi
Kassör Anna Anderberg är förhindrad att delta vid mötet. Avstämning med utfall till och
med mars bifogas protokollet.
Efter mailkontakt med kassör kompletteras med att intäkter ligger som förväntat då alla
intäkter inte kommit in ännu. Analys av personalkostnader för perioden kommer att
göras.

§ 8 Patrik Kittel Dressage Tour
Evenemanget är flyttat, se § 6.
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§ 9 Rapport styrelse/VC dag 22/4
De från styrelsen som deltog berättar om kreativ och produktiv dag med utkast till
värdegrund, verksamhetsidé och vision för GFRK nedtecknade.
Skriftlig sammanfattning av styrelse/VC dag 22/4 skrivs av Joel Carlsson och skickas till
styrelsen och VC.
Styrelsen beslutade att
Styrelse/VC dag del II blir lördag 20/5 kl 13-17 på GFRK, lättare mat serveras.

§ 10 Hastighetsbegränsning Töpelsgatan
Lina Svensson kontaktar Linda Wallin för att ta reda på mer om problemet för GFRK
med höga hastigheter.
Styrelsen beslutade att
Punkten återkommer på nästa styrelsemöte

§ 11 GFRK grupper - inventering
Exempel på grupper är: kommunikation, tävling, innegruppen, utegruppen, fotogruppen.
Grupplistor sammanställs av Joel Carlsson.
Styrelsen beslutade att
Publicering av GFRK grupper planeras.
Styrelseansvar för olika områden planeras. Punkten återkommer på nästa möte, skicka
bidrag till Anneli Fagerberg som sammanställer.

§ 12 Straffavgifter Östra stallet
Gunilla Walther har fått synpunkter på straffavgifter i östra stallet. De upplevs inte som
rättvisa och transparens saknas. VC anser att straffavgifter skall avskaffas.
Styrelsen beslutade att
Enhälligt stödja VC i beslutet att avskaffa straffavgifter.

§ 13 Årshjul
Har diskuterats tidigare. Årshjul för styrelsearbetet, synkroniserat med VC årshjul, skall
upprättas.
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Styrelsen beslutade att
Styrelsen och VC samordnar respektive årshjul vid nästa möte. Bidrag skickas till Anneli
för samordning. T ex budget, arbetsmiljö, anläggningsskötsel.

§ 14 Övriga ärenden
Sponsring
Sponsorhinder från Caroline Bornsjös företag Ikaros är på gång.
Dagens sponsorer är C. I. Pihl, Anicura, Slimfood, NFC Chicken, Ikaros, Nordic
Wellness, Vivaldi. Flera företag sponsrar tävlingar och priser.
Mapp med material till potentiella sponsorer är framtaget. Sponsorgruppen har haft flera
möten med diskussioner om arbetssätt. Plakett till sponsortavla kostar 700 SEK för
privatpersoner.
Mailkonversation
Vikten av noggrannhet vid mailsvar såväl inom som utom styrelsen diskuteras.
Tidigare fråga från medlemmar har inte besvarats, gäller ekonomisk balans mellan de
olika verksamhetsdelarna.
Kommunikation
En ny grafisk identitet för GFRK är under framtagande. Föreslagna färger är blått, grönt,
rosa och grått/silver.
Styrelsen beslutade att
Mailadress till sponsorgruppen skall läggas lätt tillgänglig på hemsidan.
Profil på företag som GFRK vill sponsras av/samarbeta med behöver föreslås.
Stödja förslag om försäljning av produkter, upplägg för detta behöver diskuteras.
Jonas Hemlin kontaktar Linda Wallin om tidigare ekonomisk beräkning utifrån olika
verksamhetsdelar. Förslag att Jonas Hemlin, Joel Carlsson och Anna Anderberg
tillsammans med Linda Wallin arbetar vidare med det.
Målet är att testa den nya grafiska profilen till Delsjödressyren.

§ 15 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till konferensrummet GFRK den 24 maj 2017
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§ 16 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

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

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

Vid protokollet

Justerare

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