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Protokoll styrelsemöte 2023-02-20 

Datum: 2023-02-20 
Tid:  kl 19.00 – 21.30 
Plats:  Teorisalen 
 
Närvarande: 
Anna Gustafsson (AG) 
Anna Stenberg (AS) 
Anna Weimers (AW) 
Beatrice de Maré Petersson (BMP) 
Caroline Carlryd (CC) 
Catharina Törnqvist (CT), sekreterare 
Gabriella Nordwall (GN) 
Magdalena Levin (ML) 
Magdalena Rönström (MR) 
Monika Beiring (MB) 
Pelle Wedenmark (PW) 
Tove Bender (ToB) 
Theresia Brun (TB), personalrepresentant 
Sofia Lundqvist (SL), adjungerad  
Susanna Granerfeldt (SG), adjungerad 
   
Ej närvarande:  
Philippa Gren (PG), US 
Filippa Warg (FW), US 
 
 
 
 

Mötesanteckningar 

1. Ordförande öppnar mötet 
 

2. Upprop  

 
3. Fråga om jäv  

Inget jäv anmäldes. 
 

4. Protokolljusterare  

Protokollet justeras av mötesordförande och verksamhetschef. 

 
5. Dagordningens godkännande  

Dagordningen godkändes med följande tillägg: 

• Rapport från presidiet -återkommande punkt (MR) 

• Uppföljning och implementering av vår värdegrund (MR) 
 

6. Föregående mötesprotokoll  
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Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

7. Rapport från US (FW, PG) 
Punkten utgår. 

 
8. Genomgång av status på beslutspunkter från föregående styrelsemöte 2022-12-12 (CT)   

a. Inför SvRF Årsstämma – Bestämdes att BRK ställer frågan till Distriktet om de vill 
stötta nomineringen av Marianne Wittbom. Pelle tar med förslaget. 
Distriktet vill avvakta tills alla nomineringar inkommit, därefter bestämmer man 
vem/vilka man backar upp. 

b. Transparenta handlingar/protokoll - Bestämdes att styrelseprotokollen läggs ut på 
hemsidan från och med detta möte. (CT och SG) 

 
9. Årsmöte BRK 28 februari (MR)    

a. Val av årsmötessekreterare, förslag Kristina Franzén  
Beslut: Styrelsen föreslår Kristina Franzén till årsmötessekreterare. 
 

b. Styrelsens yttrande över inkommen motion  
Inkommen motion gäller valberedningens arbete. 
Beslut: Styrelsen bifaller inkommen motionen för framläggande till årsmötet. 
 

c. Valberedningens förslag till årsmötet   
Information om valberedningens förslag till årsmötet. 

 
10. SvRF Årsstämma (MR) 

Punkten utgår.  
 

11. Gränssnitt mellan styrelse och verksamhet (MR)   
a. Översiktlig genomgång av gränssnitt mellan styrelse och verksamhet.  

 
b. Rapport från presidiet 

Informeras att Axel Josefsson besökt klubben för att titta på verksamheten. 
Föreslås att detta blir en återkommande punkt på varje styrelsemöte. 
Beslut: Att rapport från presidiet blir en stående punkt på agendan. Att bjuda in 
representant från Göteborgs politiken under våren. 

 
12. Rapport från personalrepresentant (TB)  

Inget att lyfta till detta möte. 
Teresia informerar att hon kommer att sluta.  
 

13. Ridskolan (SL) 

Information om: 

• Sportlovsaktiviteterna var fullbokade, bla genomfördes ett 

sportlovshopp 

• Ridläger inför sommaren släpps den 1 mars. Platserna kommer arr 

lottas. 

• Två hästar kommer att pensioneras; Ebbe och Dunder. 
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14. Tävling (SG)    Info 
Information om: 

• Överlämning pågår från Carina till Chribba. 

• Planering BHS påbörjad. 

• Billdalsgalan hölls den 9 februari. 

• Chribba ordnar träning för elitlaget i mars. 
 

15. Inackordering (CC)    
Lunchpåse-system har blivit mycket uppskattat! 
Inget övrigt att rapportera. 

 
16. Ekonomi (SG) 

a. Årsbokslut 2022 
Genomgång av årsbokslut 2022 
Beslut: Årsbokslut 2022 godkänns för framläggande till årsstämman. 
 

b. Ekonomisk plan och verksamhetsplan 
Redogörelse för verksamhetsplan samt ekonomisk plan 2023. Dessa dokument 
informeras om på årsstämman. 
Beslut: Justering görs i budget 2023 mellan posterna räntor och personalkostnader 
med samma belopp. Budgeterat resultat påverkas därmed ej. Den justerade 
budgeten läggs fram på årsstämman. 

 
c. Övrigt 

Verksamheten har haft möte med el-firma angående deras leverans av el-verk på 
BHS. Resulterade i att vissa fakturor makulerades.  
      

17. Övrigt från verksamheten (SG)    
a. Solceller  

Information om status i planerad solcellsinstallation. Föreslås att elpannan byts ut 
samt att solceller installeras på stora ridhusets tak. Investeringsbidrag kommer att 
sökas från IOFF.  
Beslut: Investeringsbidragsansökan görs klar och skickas till IOFF. Firmatecknarna 
plus en jurist från styrelsen tar beslut utifrån inkomna anbud inom beloppsramen. 
 

b. Boxplats     
Beslut som noteras i detta protokoll:  
Beslut taget via enkelt beslutsförfarande via mail den 6 februari: Att familjen 
Bender erbjuds en boxplats i enlighet med verksamhetens förslag. 

 
c. Övrigt      

Tillsyn är gjord av Miljöförvaltningen, Inga anmärkningar framkom. 
 

18. Rapport från kommunikationsgruppen (BMP) 
Sponsringsprogram håller på att tas fram. 

 
19. Rapport från arrangemangs/rekordgruppen (ML) 
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Information om planerad klubbdag för alla medlemmar söndagen den 26 mars kl 11-14. 
Tanken är att informera om verksamheten och allt som händer. Man kan träffa styrelsen och 
arbetsgrupper, få information om hur man kan engagera sig, prova på ridning för vuxna mm. 
 

20. Övriga punkter 
a. Datum för två workshops i vår 

Föreslås två workshops i vår för att arbeta vidare med vision samt strategiska mål 
och tillhörande projekt.   
Beslut: Vision arbetas med på ett förlängt styrelsemöte samt att ytterligare ett 
tillfälle bokas. Datum fastställs på kommande styrelsemöte med den nya 
styrelsen. 

 
b. Belysning i Billdals park (TB, AG) 

Punkten parkeras till kommande möte. 
   

c. Värdegrund (PW) 
Påpekas vikten av att värdegrunden gäller för alla och att denna efterlevs.  

 
d. Övrigt 

- 
21. Genomgång av beslutspunkter från dagens möte. (CT) 

 
22. Mötet avslutas  

Ordförande avslutar mötet och tackar för allas deltagande. 
 
 
 

Catharina Törnqvist    Magdalena Rönström 
Sekreterare    Justeras 
 
 
    Susanna Granerfeldt 
    Justeras 


