GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb den 16 juni 2021
Mötet sker via Teams

§1

Mötets öppnande

Närvarande:
Anna Lotto
Camilla Ringdahl
Emmelie Tedfeldt
Erica Lundqvist
Erik Hollunger
Jessica Sunnervall
Karin Liberg
Maria Willford
Peter Larsson
Tindra Tammi
Ellika Mogenfelt

Från Styrelsen ej närvarande:
Anette Wahlgren
Jessica Orrmyr
Cheima Ordasi
Andrea Fehrling
Caroline Krantz

§2

Val av ordförande för mötet

Med kort, varsel då Jessica Orrmyr fått förhinder, öppnades mötet av Ellika Mogenfelt
(Ellika höll i mötet i sin helhet då Jessica aldrig anslöt)

§3

Val av sekreterare

Ellika Mogenfelt valdes till sekreterare för mötet

§4

Val av justerare

Mötet valde Anna Lotto och Jessica Orrmyr att justera protokollet
(Jessica utgår som justerare då hon aldrig anslöt till mötet)
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§5

Godkännande av dagordning

Alla närvarande godkände dagordningen

§6

Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll

§7

Verksamhetschef informerar

Karin Liberg:
VC delar sin skärm och går igenom Resultat-rapport för Maj. Inga frågor eller kommentarer.
GFRK har anställt ny vaktmästare som är utbildad fastighetstekniker. Det är hästtjej och har
bl a tävlat SM på ponny och är otroligt driven. Har även kompetenser inom VVS
Jessica Sunnervall efterfrågar om Karin, Jessica och Erik (från anläggningsgruppen) på plats
kan gå igenom taket med nya vaktmästaren? Karin fixar kallelse till sådan träff innan
sommaruppehållet.

§8

Ekonomi

VC Karin Liberg informerar:

§8.1

Balans och Resultaträkning

Per 31 maj är resultatet + 200.000kr mot budget.
Ovan resultat oavsett bidrag / kompensationsbidrag.
Besked från RF inväntas om det kommer fler bidrag pga Covid.
Kostnaderna följer budget.
De 4 kostnads-ställena:
Ridskolan
Stor källa till +. Mkt kurser som täcker upp.
Semesterlöneskulderna balanserade och i koll.
Mkt positivt med Guide revision – lärt oss mkt om löner mm
Medlemstallet
Stallhyran höjs 1 sep inkl hösillage.
Mycket frågor från medlemmar med uppstallade privat-hästar
Det är inte frågor som GFRK behöver redovisa i detalj.
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Tävlingar
Minus 19.000 kronor – pga Covidrestriktioner.
Dock väl kompenserat av intäkter för kurser i Ridskolan.
Caf´ét stängt – kompensationsstöd, se ovan inväntas.

§8.2

Likviditet, nuläge och budget

Likviditeten mkt god, speciellt mot jfr med föregående år.
§8.3

Ekonomisk rapport Q1

§8.4

Samarbete med extern konsult - status

Kundreskontra stämmer bra
Marianne Timfors – Matico stämmer av den löpande bokföringen tillika alla
konton och upprättar månadsrapporterna
Mötet nyligen med Hippocrates ägare Joakim var mycket positivt.
Linda som sköter lönerna på Guide revision kommer avsluta sin tjänst inom kort och
ersätts av efterträdare. Guide revision har bl a hjälpt till att få bättre koll på avtal,
inte minst för timanställda.
Lönerna körs numera digitalt i ett system hos Hogia.
§9

Anläggning och underhåll

§9.1

Avtal FMT (entreprenad hagar samt asfaltering av infartsväg)

Karin, Jessica, Anette och Erik hade möte i måndags med FMT om det slutliga
avtalet som förväntas skrivas under i närtid.
FMT har upprättat ett PM.
Underleverantör till FMT, Asfalt Göteborg kommer göra infartsvägen
Hela underlaget i ridhuset byts ut i sommar. De 5 nedersta plankorna i
ridhuset ersätts med nytt trä (ej plast som tidigare diskuterats).
Även väggarna kommer rätas upp där det behövs.
Snickeri-arbetet av sargen utförs av PS Bygg och Trädgård Västra AB
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på rekommendation från medlem.
Det påpekas att fakturering mm önskas ske på samma sätt som
med FMT.
Veneröd dressyrstall levererar fibersanden.
FMT lägger ut och jämnar materialet.
Vecka 26-30 pågår ovan arbeten.

§9.2

Besiktning och entreprenad (tak-konstruktionen)

Se info från medlemsmötet
Jessica Sunnervall informerar om att motpartens ombud under vecka 25
ska inkomma med förslag på förlikning/överenskommelse

§10
§10.1

Punkter styrelsen
Status förändring organisation

Camilla Ringdahl:
Organisationsförändring - Efter beslut om omorganisation togs en handlings- och
kommunikationsplan fram. Vi har följt dessa och i kommunikationsplanen valde att
informera i följande ordning; Karin, Erika, personal (via personalmöte) samt
medlemmarna (via medlemsmötet).
Vi har kontakt med vår branschorganisation Almega och arbetar just nu fram underlag
inför förhandling om omorganisation. 17/6 planeras förhandlingsframställan skickas in
med förfrågan om förhandling med våra fackförbund innan månadens slut. Riskanalys
kommer att gås igenom och revideras tillsammans med skyddsombud.
§10.2

Arbetsordning för styrelsen

Camilla Ringdahl:
Arbetsordning - Arbetet är framflyttat till augusti, då nya kallelser till möten mellan
Camilla och styrelsedeltagare kommer skickas ut. Dessa möten är tillfällen för att prata
om och skriva ner en "bruttolista" av våra uppdrag och fokusområden som senare skall
arbetas igenom under strategimötet i september.
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Anette och Camilla har haft ett möte tillsammans med Peter Fritzson och Richard Udin
(RF-SISU) och Anna Westin ( XX Kolla med Anette vilken organisation Anna kommer
ifrån) . Där diskuterades vidare stöd som styrelsen kan få ifrån dem i vårt arbete att
utveckla och organisera oss ytterligare. Bland annat kommer Peter och Camilla ha ett
möte och fastställa de krav och ansvarsområden som styrelsen har. Tanken är att
inventera de rutiner som finns idag och säkerställa att vi har rutiner för att försäkra och
kontrollera att samtliga krav och ansvarsområden uppfylls.
Anette skickar uppmaning till oss alla att vi tar gemensamma initiativ
Karin vill komma med input. Hon är nöjd med överenskommelsen vad gäller henne själv
men är orolig för Ridskolans utveckling. Karin poängterar att hon kommer stötta Erica på
alla vis.
Karin arbetar sin sista dag 4 juli.
§11

Beslutspunkter

§12

Övriga ärenden

-

Karin påminner om att inkomstdeklaration för GFRK behöver göras senast 1 augusti
digitalt. Det är Styrelsens ansvar att det blir gjort. Karin lägger den i styrelsefacket.
Förslag fråga Marianne?

Växelavtal med Telia bör avslutas. En dyrbar tjänst som ej längre behövs.
GFRKs firmatecknare kan skicka fullmakt och delegera det till Erica

Fort Nox - Behörighet kostar per person 1200kr / år. Vilka ska vara kvar?

§13

Nästa styrelsemöte

18 augusti kl 17.30
§14

Mötet avslutas och alla tillönskas en fin sommar.

Vid pennan, Ellika Mogenfelt
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Justeras:

Anna Lotto
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