PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb den 20 juni 2018 i konferensrummet, GFRK.
Närvarande:
Elizabeth Svanberg
Rebecka Alves-Martins
Bethanie Carney Almroth
Anneli Fagerberg
Jessica Sunnervall
Jonas Hemlin
Anna Anderberg
Lisa Åsehäll-Syversen

Förhindrad
Göran Albertsson
Maja Hedström
Dana Pirooz

§ 1 Mötets öppnande
Elizabeth Svanberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att
välja Jessica Sunnervall att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att
välja Jonas Hemlin och Lisa Åsehäll-Syversen att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen
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§ 5 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att
protokollet från föregående styrelsemöte är justerat, klart och läggs till handlingarna.

§ 6 Verksamhetschefen informerar
Elizabeth Svanberg föredrog verksamhetschefernas (VC:s) rapport
Ytterligare hästinköp kommer att behöva göras till hösten.
Erica Lundqvist har tagit fram en grov skiss för att påbörja planering om ombyggnad från spiltor
till boxar. Vid fortsatt ridskoleverksamhet med 52 hästar kommer det finnas behov av boxplatser i
privatstallet.
Det behövs installeras elbelysning vid uteboxarna. Förslagsvis sker detta samtidigt som potthål
lagas på infart, väg och parkeringsplats. Kostnaden beräknas till 15 000 kronor.
Det är planerat för att företrädare för Skanska ska se över taket över manegen, fönster,
vindskivor, sims och syllen på sargen m.m. Han kommer att göra en kostnadsberäkning och
hjälpa oss med en prioriteringsordning.
Onsdagen den 20e juni konstaterades det att det skett ett inbrott i föreningens bil, förmodligen
under natten då den användes senast igår eftermiddag. Det var inga större skador på bilen och
ingenting verkar fattas, händelsen är polisanmäld.
VC undrade över kommande medlemsfest som tidigare ställts in.
Elizabeth Svanberg redogjorde för att det planeras för att tävlingskommittén (TK) kommer
ansvara för kommande funktionärsfest och styrelsen ansvarar för medlemsfest.
Funktionärsfesten hålls på klubben men önskemålet är att medlemsfesten hålls i annan lokal.
Kommande funktionärsfest planeras till september.

Styrelsen beslutade att
Köpa in belysning för utestallet.

§ 7 Ekonomi
Anna Anderberg kommer från den 1 juli 2018 ta en tillfällig anställning om 20 % för att arbeta
med GFRK:s bokföring. Föreningen kommer ta ställning till Anna Anderbergs plats i styrelsen
vid kommande styrelsemöte.
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Arbetet fortgår med att färdigställa årsredovisningen. Anna Anderberg anser att styrelsen,
framöver, behöver fundera på vilken kompetens som behöver anlitas för att bistå i
bokföringsarbetet.
Anna Anderberg framförde att GFRK behöver se över lektionsavgifterna eftersom det visat sig att
vissa grupper, sedan det att de blivit mindre (8-grupper) inte justerats i pris.

§ 8 Sponsring
Då ingen representant från sponsorgruppen närvarade vid mötet berättade Lisa Åsehäll-Syversen
att GFRK kontaktats av företaget Luda Farm, tillverkare av kameror och tekniklösningar för
jordbruk. Luda Farm har sponsrat med en kamera, motsvarande 4 000 kronor som premie till
kommande WE-tävling.
Utöver frågan om sponsring rent allmänt fördes samtal om sponsring till kommande VE-tävling.
Lisa Åsehäll-Syversen åtog sig att kontakta Maja Hedström, representant för sponsorgruppen, för
att höra efter vad denna grupp behöver för stöd för att komma igång med arbetet.
Elizabeth Svanberg uppgav att styrelsens ambition är att få till ett särskilt möte med
sponsorgruppen.

§ 9 Kaféet
Klagomål har framförts gällande kaféet såvitt avser öppettider, utbud och kvalitet.

§ 10 Ny logga
Rebecka Alves-Martins har pausat arbetet med att ta fram en ny logga eftersom styrelsen inte gett
klara direktiv om vad som önskas ändras i förslaget.
Mot bakgrund av att loggan innehåller Göteborgs stads lejonsymbol har kontakt tagits med
juristerna vid Göteborgs stad inför fortsatt arbete med loggan. Juristerna var tveksamma till att
GFRK hade rätt att använda sig av lejonet och hänvisade till Patent & Registreringsverket.
Mot bakgrund av osäkerheten kring loggans nuvarande utseende har styrelsen sett på andra
alternativa lösningar till ny logga.
Styrelsen beslutar att
Ta fram en logga utan lejon med hjälp av anlitad illustratör.
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§ 11 Önskemål från Tävlingskommittén (TK)
Företrädare för TK närvarade vid mötet och redogjorde för att de har haft svårt för att planera
GFRK:s tävlingsverksamhet mot bakgrund av att det har saknats tydlig vision för verksamheten
på längre sikt.
TK efterlyser en vision som gör att TK kan planera för vilken slags tävlingsklubb GFRK ska vara
i framtiden och vad som är klubbens målsättning.
TK redogjorde för ett flertal frågeställningar såsom vilka slags tävlingar GFRK ska arrangera
vilken nivå på tävlingsryttare ska klubben satsa på, hur mycket ryttarunderlag finns det och hur
kan klubben attrahera nya tävlingsryttare?
TK talade om vilka möjligheter det finns att hålla tävlingar på nuvarande anläggning. Som
alternativ till GFRK:s anläggning finns eventuellt även ÅBY att hyra in sig på för större tävlingar.
För att kunna arrangera tävlingar behövs dock tillräckligt med funktionärer vilket kräver ökat
engagemang. Om tävlingarna ska fortsätta att hållas på samma nivå som nuvarande fungerar det
med den mängd funktionärer som hitintills funnits att tillgå. Vid större tävlingar krävs dock
ytterligare funktionärer.
Representanterna från TK beskrev, på ett allmänt plan, att flera av tävlingsryttarna är engagerade
men att flertalet tröttnar och hoppar av efter cirka två års tid eftersom de upplever att de inte kan
utvecklas ytterligare.
TK efterfrågar även besked om vilka mandat TK har i fråga om beslut. De behöver veta vart
gränsen går för vilka egna beslut de får fatta vad gäller inköp, ansökningar m.m.
Annelie Fagerberg redogjorde kort för arbetet med att tydliggöra GFRK:s vision anstått till viss
del i avvaktan på att beslut fattas om klubbens framtid bland annat med beaktande av vilken slags
anläggning klubben kommer att disponera.
Av vikt för klubben är att vara en central och lättillgänglig klubb vilken innebär att GFRK primärt
vill ha kvar hel sin verksamhet på nuvarande plats.
Elizabeth Svanberg berättade att arbetet fortgår med att ta fram en långsiktig vision med hjälp av
SISU.
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Jonas Hemlin redogjorde kort för pågående arbete med SISU vilket innebär planeringsarbete inför
framtiden. I denna del diskuteras även klubbens tävlingsengagemang och kommande satsningar.
Bethanie Carney Almroth underströk GFRK:s mål är att vara kvar på sin nuvarande plats som
innebär tillgänglighet för många elever som lätt kan ta sig hit,
Såväl Elizabeth Svanberg som Annelie Fagerberg framförde att GFRK har justerat vissa av
grupperna till mindre grupper om 8 personer.
Därtill påpekade Annelie Fagerberg att GFRK önskar ha mer nischade grupper samt hålla sig med
såväl trygga, stabila hästar som några hästar med elitkaraktär.
Rebecka Alves-Martins berättade att GFRK även måste beakta det faktum att klubben på sikt
kommer vara tvungen att bygga om från spiltor till boxar vilket kommer få effekt på antalet
uppstallade hästar.
Avslutningsvis berättade TK om kommande VE-tävling.
TK har blivit tillfrågade om GFRK är intresserade av att arrangera riksmästerskapet vilket
TK/GFRK accepterade. Tävlingen är den 29-30 september 2018 vilket gör att planeringsarbete
pågår för fullt.
Kontakt har tagits med förbundet som kommer ge ett bidrag om 10 000 kronor.
Önskemål om sponsorer för att täcka kostnader och bidrag till premier är stort.
I och med att tävlingen är relativt snart är det bråttom med att se över och beställa nya
funktionärskläder.
TK:s representanter önskade fortsatt kontakt med styrelsen och Rebecka Alves-Martins kommer
vara styrelsens kontaktperson.
Elizabeth Svanberg framförde önskemål om information från TK kopplat till behov av inköp som
underlag inför kommande budget.

Rebecka Alves-Martins framförde TK:s önskemål om en varuautomat då caféets öppettider inte
är tillfredsställande. Styrelsen kommer beakta önskemålet vid eventuella förändringar.

§ 12 Föreningsträff 2 med kommunen
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Jonas Hemlin redogjorde för mötet den 13/6 2018 där ridklubbar i kommunen respektive
förbundet var inbjudna.
Mötet leddes av företrädare för Idrott och föreningsförvaltningen och samtalet som fördes
handlade om vad Göteborgs stad får ut av att satsa på ridklubbar samt vilka begränsningar
klubbarna har att växa på egen hand.
Kommunens arbete fortgår med upprättande utvecklingsplanen. Denna kommer gå ut på remiss
under hösten och dessförinnan kommer GFRK med andra klubbar att bjudas in på ett ytterligare
möte för att få veta vad Idrott och föreningsförvaltningen kommer presentera för
stadsdelsnämnden inför nämndens beslut.

§ 13 Styrelsens vilja angående medlemskvällar
Jonas Hemlin vill starta upp särskilda medlemskvällar till nästa termin i syfte att skapa
medlemsinflytande. Förslagsvis sker detta med start i september efter kommande möte med
SISU.

§ 14 Status anläggningen
Elizabeth Svanberg redogjorde för att hon haft kontakt med repsresetant vid kommunen som
bistår idrottsklubbar vid ansökningar av bidrag. Det talades om två olika scenarier som bygger på
att renovera befintlig anläggning eller riva och bygga en ny.
I syfte att utreda lämplig åtgärd kommer GFRK i ett första steg låta besiktiga anläggningen i syfte
att utreda åtgärdsbehov, åtgärdsarbete och kostnad. Elizabeth Svanberg uppger att det är
omfattande åtgärder i anläggningen såsom tak, väggar, fönster, portar, sarg, läktare mm. Dock
inte avlopp och ventilation i dagsläget.
Linda Wallin, VC, har som ovan beskrivits varit i kontakt med Skanska för sådan besiktning., se
§ 6.
Jessica Sunnervall redogjorde för att det finns annan besiktningsman som kan göra sådan
besiktning. Besiktningsmannen lämnar offert på förfrågan men för att kunna göra detta krävs
beskrivning av uppdraget och anläggningen.

§ 15 Övriga ärenden
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Mot bakgrund av att klubbens medlemmar efterfrågat protokollen från styrelsemötena diskuteras
rutiner för snabbare publicering.
Det kommer ske uppföljningsmöte med Danny Olofsson från SISU den 19 augusti i syfte att
fortsätta arbetet med sammanställning av GFRK:s mål och vision.

§ 18 Nästa styrelsemöte
15 augusti 2018 kl. 18.30
Därefter sker möten enligt följande:

19/9
17/10
21/11
19/12

§ 19 Mötets avslutande
Elizabeth Svanberg tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Justerare

Jessica Sunnervall

Jonas Hemlin

Lisa Åsehäll-Syversen
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