GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB
Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 20 okt-21 18:30, mötet sker på plats på GFRK

Närvarande
Anette Wahlgren
Erik Hollunger
Caroline Krantz
Anna Lotto
Camilla Ringdahl
Jessica Sunnervall (deltog via länk)
Peter Larsson (deltog via länk)
Andrea Fehrling
Cheima Ordasi
Betina Goddard Kortelainen
Ellika Mogenfelt
Utom styrelsen
Erica Lundqvist

§1

Mötets öppnande
Anette Wahlgren hälsade Välkomna och öppnade mötet

§2

Val av ordförande för mötet: Anette

§3

Val av sekreterare: Ellika

§4

Val av justerare: Anette och Caroline

§5

Godkännande av dagordning – Dagordningen godkändes

§6

Föregående protokoll
Diskussioner pågår angående nya rutiner vad gäller protokoll. Protokollen ska
fortsättningsvis vara mer kortfattade och innefatta uppdateringar av pågående
arbeten och sammanfattning av diskussioner.
I protokollen ska tydligt framgå vilka beslut som fattas framgent.
Protokollen ska justeras och publiceras inom 2 veckor

1

GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB
Styrelsemedlemmarna upplever fortsatta problem med befintlig digital
sharepoint. Beslut fattas att ny sharepoint ska skapas och vara klar under
vecka 43.
Verksamhetschef informerar
HÄSTARNA
En ny häst till ridskolan är inhandlad från Lituaen - ”Gurkan” kommer i veckan.
En ponny från Sven-Inge är på ingång.
Det behövs därefter ytterligare 1 ponny samt 1 stor häst
Det är mycket svårt att finna hästar. Pga Corona ligger hästhandlarna ”back”,
inte minst pga import.
Ridskolan har startat ett nytt projekt där elever får ”hyra” lektionshäst under
ledning av instruktör. Presenteras på hemsidan. Idé n kommer från Örebro
ridklubb.
Ny vaktmästare önskas välkommen.
I dag är det 98 % beläggning på Ridskolan och det är mycket god uppslutning
på kurser v 43.
Gödselplattorna är nyasfalterade och svar Miljöförvaltningen inväntas för
godkännande. Miljöförvaltningen besöker GFRK torsdag 28 oktober.
Fråga om alternativ hantering av gödsel diskuteras. Förslag att titta på lösning
med nedsänkning av container för lättare hantering. VC har för avsikt att
undersöka möjligheter nästkommande år.
VC har ansökt om nytt bidrag, ca SEK 100.000 relaterat till Pandemin.
Peter Larsson har gjort sammanställning om ev ytterligare bidrag att söka
Kalkyl för medlemsstallet är inte klar - presenteras inom kort.
Funderingar och diskussioner med anledning av att hästarna verkar lite trötta.
Beror det på årstiden eller beläggningen? Kommande teorivecka får hästarna
välbehövlig vila och nu pågår mycket skritt-arbete på lektionerna. Ridlärarna
har varit tydliga med varför skrittarbete pågår och arbetar med ny planering
inför nästa år.
En häst ska gå minst 16 lektioner i veckan för att ”dra in sina pengar”, det gör
inte alla hästarna på GFRK.
§8

Ekonomi
Beslut fattas att ta bort den löpande bokföringen mot kostnadsställena, då det
är extremt tidskrävande och istället görs en manuell beräkning av medlemsstallet för att säkerställa lönsamhet.
Bokföringstekniska åtgärder har utförts genom att lyfta ur all investering och
underhåll som har genomförts på en separat projektredovisning vilket därmed

2

GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB
genererar ett överskott då tidigare bokförda kostnader hamnar i balansen och
endast kommer påverka resultatet genom avskrivningar.
Diskussioner om avskrivningar på fastighet resp. hagarna.
Likviditetsprognos planeras att göras så snart analys av kostnadsställena är
klart samt budget.
Budgetarbete pågår – ska vara klart i november.
Styrelsen har beslutat att Caroline Krantz tar över kassör-uppdraget som
tidigare innehafts av Andrea Fehrling.
Beslut har fattats att byta redovisningsfirma till Moore. Samarbetet mellan
Moore och GFRK fungerar bra och man har gått igenom arbetsflödet och fått
till en bra process med tydliga roller och ansvar. ”
Moore kommer även administrera lönerna.
Uppskattad besparing av ovan byte är SEK 45.000 (tidigare kostnad ca SEK
90.000)
§9

Anläggning och underhåll – Anläggningsgruppen
Fortsatt förhandlingar med FMT vad gäller entreprenad hårdgörande av hagar.
Asfaltering infartsväg är slutförd. Besiktigad?
Jessica Sunnervall arbetar fortsatt med att få slutbesiktning av taket. Frågor
om kvaliteten på plåten kvarstår.
Erica har noterat läckage från stuprännor / hängrännor, med läckage in i
stallet. Detta kommer utredas omgående och nödvändiga åtgärder
genomföras.

§10.1

Caféet – Cafégruppen
Andrea jobbar vidare för att skapa engagemang från medlemmarna vad gäller
daglig drift av Caféet. Ännu ingen respons efter medlemsmötet.

§10.2

Uppfräschning av sajt - kommunikationsgruppen
Anna Lotto har kontakt med två medlemmar som fortsatt kommer arbeta med
att skriva texter till nya sajten. Mötet beslutar att välja enligt Anna Lottos
förslag plattformen Wix. Den anses enkel att administrera och till låg kostnad.
Innefattar även nödvändig SCO. Kostnad ca SEK 80.000 exkl foto.

§10.3

US informerar – Selma
12 nov – Halloween
12 dec – Lucia och Julfirande.
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US önskar hjälp med Caféet, även servering utomhus med hembakt – US
bakar kakor mm. Andrea bistår och även delar av Styrelsen är med på plats
och stöttar upp. Hjälp behövs redan kvällen före, 11 december.
US handlar pynt mm. Bettina är ungdomsansvarig.
Det planeras för ponnyridning och shower.
UF-företag är inbjudan för att visa upp sig.
§15

Mötets avslutande
Nästa styrelsemöte är 17 november 2021

Justeras:

Anette Wahlgren

Caroline Krantz
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