GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 18 aug-21 18.30, mötet sker via Teams
Närvarande
Anette Wahlgren
Erik Hollunger
Caroline Krantz
Anna Lotto
Camilla Ringdahl
Jessica Orrmyr
Jessica Sunnervall
Peter Larsson
Erica Lundqvist
Andrea Fehrling
Cheima Ordasi
Jennie Nilsson
Frånvarande
Betina Goddard Kortelainen
Ellika Mogenfelt
Utom styrelsen
Erica Lundqvist
Jennie Nilsson

§1

Mötets öppnande

Anette Wahlgren öppnade mötet.

§2

Val av ordförande för mötet

Styrelsen valde Anette Wahlgren som mötesordförande.

§3

Val av sekreterare

Styrelsen valde Andrea Fehrling som sekreterare.

§4

Val av justerare

Ordförande och Camilla Ringdahl valdes till justerare.
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§5

Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§6

Föregående protokoll

Föregående protokoll kommer skickas ut i efterhand och tas upp på nästa möte.
§7

Verksamhetschef informerar

Ny information har tillkommit utöver verksamhetsrapporten. En ny storhäst (Jasmine) har
köpts in och installerat sig hos oss. Tre nya ponnyer är på väg (Milo, Pelle och Sibelle).
Rockie och Mickey kommer att säljas.
Nuvarande lastare är ur bruk fungerar inte och en ny föreslås att teckna ett leasingavtal på.
Beslut om avtal kommer tas av styrelsen.
§7.1

Hästföreställning 2022 (Peter och Erica)

Peter har planerat ett evenemang som ska kunna dra in intäkter i form av inträde, café,
ponnyridning och bidrag, samarbete med andra föreningar och klubbar inom olika grenar
inom ridsporten. Stärka vårt varumärke!
Beslut behövs om vi ska gå vidare, vi behöver veta vilka ekonomiska risker detta kan
innebära och behöver därför ett budgetunderlag till nästa möte för att vi ska kunna ta ett
beslut. Peter börjar leta sponsorbidrag.
§8

Ekonomi

Vi behöver en bättre plan och nå ut i våra närverk för att få in mer sponsring. Underlag att
skicka ut efterfrågas.
§8.1

Resultaträkning

Preliminära siffror där vi gör ett minusresultat på -787. Dock väldigt osäkra siffror vi inte
kan lita på i dagsläget. Intäkterna är i linje med förra året. Underhållsarbete står för ökade
kostnader, men och Caroline ser på sätt att dra ner kostnaderna relaterat till redovisning och
lönehantering. Vi avvaktar till nästa månad för att få mer klarhet i siffrorna.
§8.2
§8.3
§8.4

Likviditet, nuläge och budget
Ekonomisk rapport Q2
Samarbete med extern konsult - status

Ny extern redovisningskonsult från en större byrå tillsatt efter att tidigare behövt avsäga sig
uppdraget. Överlämning är ej klar och det finns för tillfället många luckor i bokföringen.
§9

Anläggning och underhåll

Komplex situation att äga vår anläggning jobbar med en dialog med Göteborgs stad om
underhållsplanen, haft ett möte.
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§9.1

Uppdrag FMT -status (entreprenad hagar samt asfaltering av infartsväg) – Erik

Hagarna har hårdgjorts över sommaren och FMT har gjort ett gediget arbete. Ännu återstår
dock saker som behöver åtgärdas och detta arbete har påbörjats men innebär att vissa
betalningar kommer hållas inne. Samarbetet fungerar bra och det finns idag en bra dialog.
Mycket regn har visat på att hängrännorna inte leder bort vattnet som tänkt och belastar
därmed hagen utmed västra stallet. Vid besiktnings konstateras att rännorna är gamla och
fyllda med bråte. Erica letar efter något företag som kan ta på sig att åtgärda detta. Förslag
om att gräva ett dike utmed västra stallet är lagt på is och byte av rännorna förväntas räcka.
Gödselplattorna läcker idag och kommer att gjutas om i slutet på v.35. 1o oktober ska det
rapporteras till länsstyrelsen och ska så vara godkänt.
§9.2

Besiktning och entreprenad (takkonstruktionen) – status - Jessica

Entreprenaden har kopplat in en advokat som Jessica har dialog med. Åtgärder ska ha gjorts
och förhoppningen är att slutbesiktningen blir godkänd. Frågan om vem som kommer bära
kostnaden för besiktningen kvarstår och vi inväntar återkoppling från advokaten om
entreprenaden tar på sig denna.
§9.3

Ventilation – dimensionering och ljuddämpning – Peter

Ventilationen i stallarna låter i dagsläget för mycket och ljudnivån kan eventuellt överstiga
den tillåtna för vad länsstyrelsen godkänner. Många hästar på liten yta gör att ventilationen
som oftast går på högvarv. Fläktarna behöver först och främst kontrolleras för att se så dessa
inte är utslitna. Ljuddämpare föreslås och Peter undersöker och kontaktar företag för
förslag.
Erik har noterat mögeldoft och fukt på kattvindarna, fukt tränger idag upp från stallet.
§10

Cafét

Diskussion om att starta upp caféet igen. Har inte fungerat tillfredställande att driva i egen
(ideell) regi och en plan behövs för hur det ska dras igång igen. Intresse har visats av en
medlem att hyra och driva caféet men det tros kunna generera en bättre inkomst på sikt att
driva i egen regi. Med det sagt krävs dock att vi kan tillgodose efterfrågan på öppettider för
att göra det till en mötesplats att räkna med. Erica, Cheima och Andrea ser över frågan och
återkommer till styrelsen med ett förslag.
§11

Punkter styrelsen

§11.1

Status förändring organisation

Organisationsförändringen är klar och inga ändringar har gjorts utöver det som
kommunicerats. Karin kommer att arbeta med sponsring till och med sista oktober.
§11.2
Arbetsordning för styrelsen
Camilla har påbörjat jobbet med att skapa en arbetsordning för styrelsen där vi kommer ha
olika fokusområden att arbeta med framåt.
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§11.3

Strategidag 1 september – Anette och Caroline

Caroline faciliterar denna dag där vi gör upp en plan framåt tillsammans på plats på Gfrk. Vi
kommer bland annat ha en workshop och arbeta med underlaget som kommit in från
medlemsenkäterna samt befästa våra olika fokusområden att ta ägandeskap över.
§12

Beslutspunkter

§13

Övriga ärenden

§14

Nästa styrelsemöte

§15

Mötets avslutande

Justeras:

Anette Wahlgren

Camilla Ringdahl
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