Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 16 augusti 2017 i konferensrummet, GFRK.
Närvarande
Anna Anderberg
Anneli Fagerberg
Maja Hedström
Jonas Hemlin
Dana Pirooz
Gunilla Walther
Linda Wallin VC (del av möte)
Förhindrade
Joel Carlsson
Veronika Nihlén
Maria Stenberg
Elizabeth Svanberg
Lina Svensson
Lisa Warn

§ 1 Mötets öppnande
Gunilla Walther, vice ordförande, 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 Anna Anderberg och Gunilla Walther att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen

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

§ 6 Verksamhetschef informerar
Personal
Gunilla Schilken är ny kanslist på GFRK. Jane Unger arbetar timmar under augusti.
Maria Clauss efterträder Sanja Kalabic som instruktör. Dana Pirooz har gått ridledarkurs
och har lektioner på lördagar samt ponnyledning onsdagar. Sanna Martinsson har nu en
tillsvidareanställning med lektioner tre dagar och stalltjänst en dag i veckan. Erica
Lundqvist tar över ansvaret för Ungdomssektionen.
Planeringsdag inför hösten hölls med instruktörer och stallförman innan semestrar.
Genomgång av hur säkerheten kan förbättras genom riskbedömning gjordes liksom
uppdatering av gruppbeskrivningar, lektionsplanering samt riktlinjer för den pedagogiska
verksamheten.
Ridskola/Västra stallet/Hästar
Betesperioden var lugn med få skador. Alla skolhästar var oskodda vilket fungerade väl.
Hästarna skoddes innan lektionsstart och badas och friseras de första veckorna på
terminen. Nästa år planeras betesstart innan midsommarhelgen.
Beläggningen på ridskolan är stabil, 94 %. De grupper som är svåra att fylla skall ses
över närmare. Gruppvärdar har införts vilket mottagits positivt.
Medlemsstall/Östra stallet
Flera boxar är uthyrda i andra hand vilket innebär nya ansikten i stallet och rotation i
hagarna. Fasta städområden skall införas. Information om att avgifter för oplanerad tjänst
tas bort kommer inom kort.
Anläggning
Ventilationsarbetet är utfört enligt offert. Ny mikrovågsugn för medlemmar finns
monterad i skåp utanför konferensrummet.
Staket i stora stallhagen är åtgärdat och lera borttransporterad. Ytterligare arbete med
staketen skall göras så snart aktuell firma har möjlighet. Hål i asfalt skall lagas.
Slutbesked på uteboxarna har kommit.
Övrigt
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VC, skyddsombud och stallförman arbetar med arbetsmiljön inför återbesök av
Arbetsmiljöverket 25/8. Säkerheten kring hömaskinen förbättras med hjälp av extern
kompetens. För att förbättra säkerhet i ridhuset vid avramlingar finns nu staket i luckor
mellan manegerna.
Vecka 32 hölls fullbokade dagridläger i samarbete med Örgryte-Härlanda stadsdel.
GFRK var representerat vid Kallebäcks sportskola 13/8 med två ponnyer och instruktör
Sanna Martinsson.
GFRK kommer att ha tre lag i division II, ett lag i hoppning och två lag i dressyr. Första
omgången av dressyren arrangeras av GFRK 3/9.
Möte angående driftsbidrag hålls med Kommunen, Idrott och Förening 18/8.

§ 7 Ekonomi
Anna Anderberg rapporterar. Sammanställning med utfall t o m juni bifogas. Ekonomin
är oförändrad jämfört tidigare månader där årets höjda avgifter ger något ökade intäkter
och samtidigt högre kostnadsläge medför ökade utgifter. Vi har under våren upptäckt en
felbudgetering på personalkostnader som betyder högre utfall än budgeterat, till detta
kommer troligen en något ökad kostnad pga personalskifte.
Styrelsen beslutade att
Vara fortsatt återhållsam med utgifter och noggrant följa budgetutfall.

§ 8 Styrelse/VC dag
Verksamhetschefer och SISU representant har inte möjlighet till styrelse/VC dag under
september månad. Inget datum planerat ännu.
Styrelsen beslutade att
Skjuta på styrelse/VC dag till senare i höst. Publicera slogan, verksamhetsidé och
värdegrund tillsammans med visionen när den är färdig. Anneli Fagerberg och Veronika
Nihlén tar fram förslag till vision inför styrelsemöte i september.

§ 9 Årshjul
Arbete med verksamhetens årshjul är omfattande och pågår. Beslut om årshjulet för
styrelsearbete kan godkännas skjuts till nästa möte.
Styrelsen beslutade att
Ärendet tas upp för beslut nästa styrelsemöte då aktuellt möte inte har beslutsmandat.

§ 10 Implementering grafisk profil
3

Veronika Nihlén är inte närvarande på mötet, punkten återkommer kommande möte.
Styrelsen beslutade att
Frågan återkommer på styrelsemöte i september.

§ 11 SISU konferens
SISU konferensen i Köpenhamn 12-14/10 diskuteras. GFRK har sju platser till sitt
förfogande, varav två deltagare skall vara under 25 år. Linda Wallin vidarebefordrar
inbjudan.
Styrelsen beslutade att
Anneli Fagerberg tar in svar från styrelsen om deltagande och skickar till VC.

§ 12 Skyltning GFRK
Lina Svensson kan inte närvara vid mötet men skriftlig rapport är skickad till styrelsen.
Skyltning till GFRK, så kallad ”vägvisning till inrättning” skulle bekostas helt av
klubben, såväl tillverkning som uppsättning. Varningsskyltar vid ridövergång har också
diskuterats, detta finns redan från båda håll på Töpelsgatan varför det inte är troligt med
utrymme för fler skyltar.
Kostnad för vägvisningsskyltar diskuteras av närvarande på mötet som inte vill prioritera
denna kostnad för närvarande.
Styrelsen beslutade att
Beslut i frågan bordläggs till nästa möte då styrelsen inte har beslutsmandat.

§ 13 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns.

§ 14 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till konferensrummet GFRK den 27 september 2017
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§ 15 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

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

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

Vid protokollet

Justerare

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