
 Karlstads ridklubb årsmöte

Tid: Lördagen den 28 februari 2009, kl 15.00

Plats: Cafeterian, Karlstads Ridklubb

§ 1  Öppnande

Föreningens ordförande Inger Jonsson hälsade välkommen och förklarade 
årsmötet för öppnat.

§ 2  Val av mötesordförande

Kerstin Berg valdes till ordförande för årsmötet.

§ 3  Val av sekreterare

Lena Persson valdes till sekreterare

§ 4  Upprättande av röstlängd

En närvarolista fylldes i och beslut togs om att den skall gälla som röstlängd.

§ 5  Val av protokolljusterare och rösträknare

Lena Glans och Kicki Ericsson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 6  Fastställande av dagordning

 Förslag till dagordning fastställdes. En övrig fråga anmäldes. 

§  7  Fastställande av mötets laga utlysning

Föreningens ordförande Inger Jonsson meddelade att anslag om mötet funnits 
uppsatta på anslagstavlan i stallet och även lagts ut på hemsidan i god tid. 
Därmed förklarades mötet i laga ordning utlyst.
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§ 8  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fast-
ställande av balansräkning

Verksamhets- och förvaltningsberättelser delades ut och möjligheter till genom-
läsning gavs. Fråga kom upp angående den underhållsfond som finns avsatt sedan 
tidigare och ej blivit utnyttjad. Styrelsen förklarade att de stora förbättringar 
som gjorts under året har finansierats med bidrag från K-d kommun och därför 
inte utnyttjats. Denna kan komma att utnyttjas under 2009 då det finns flera 
behov av förbättringar, bl a byte av manegebotten.

Mycket av arbetet som gjorts under 2008 har handlat om besparingar. En del 
personalneddragningar har tyvärr behövts göras. Ett nytt datasystem som är 
anpassat för ridskoleverksamhet har införskaffats och är i gång. Utbildning av 
personal för detta har skett successivt under hösten. 

Den eventuella bergtäkten har diskuterats mycket och delar av styrelsen har 
deltagit i möten med K-d kommun och LBC angående farhågor m m angående 
detta. I nuläget ser det ut som det är lagt på is och vad som händer med detta 
kommer att följas upp av den nya styrelsen. 

En stor förbättring som skett under året är de nya staket som är uppsatta runt 
vallen, paddocken och även vid uppfarten till anläggningen. Detta fick vi, som 
nämnts tidigare, bidrag till från K-d kommun. Det långt utdragna vägbygget med 
E18 är äntligen klart. Inte minst ur säkerhetshänseende. Detta hoppas vi ska 
göra det lättare att locka hit nya ridande. Energibesparingar har det jobbats 
mycket med. Bl a har fläktsystemet setts över och förbättrats. 

Mötets ordförande Kerstin Berg ställde frågan om balansräkningens fast-
ställande. Frågan besvarades med JA.

§ 9  Revisorernas berättelse

Lars Wedin läste upp revisorernas berättelse. Enligt revisorernas granskning har 
årsbokslutet upprättats enligt god redovisningssed. Revisionen har inte heller 
givit anledning till anmärkning beträffande de till revisorerna överlämnade 
redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller beträffande föreningens 
förvaltning i övrigt. Revisorerna tillstyrker därför att balans- och resultat-
räkning fastställts samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid 
revisionen omfattat.
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Bengt Dahlberg framhöll en del allmänna kommentarer och iakttagelser som 
gjorts. Bl a framhölls en viss oro för en växande summa om så kallad ”komptid”. 
Det är viktigt att sådan tid fortlöpande tas ut. En förteckning över klubbens 
inventarier saknas och bör finnas. En översyn bör också göras av avtal och 
kontrakt som gäller köp och försäljning av hästar. Detta gäller framför allt 
kontrakts innehåll och undertecknande. De standardkontrakt som finns bör 
användas. 

§ 10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mot bakgrund av informationen om revisorernas berättelse ställde mötets 
ordförande Kerstin Berg frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten under 2008. Frågan besvarades med JA.

§ 11  Styrelsens förslag till budget

Föreningens ordförande Inger Jonsson kommenterade styrelsens förslag till 
budget. Vi har åter igen ett tufft år framför oss och styrelsens förslag till 
budget ligger på en förlust med 100 000 kr. Det vi kämpar med nu är att vi 
tappat antal ridande, mestadels barn/ungdomar. Detta kan till stor del bero på 
ökad konkurrens utifrån. I början av året gjordes en rundringning av styrelsen 
till de som slutat senaste året för att få en ”vink” om varför man slutat. De 
flesta blev positivt överraskade att vi ringde och de flesta hade slutat p g a 
tidsbrist, andra intressen. Många kunde tänka sig att börja igen. 

Karlstads kommun har gjort en stor översyn av ridklubbarna i närområdet och 
vad detta kan leda till för oss är ännu inte klart. Förhoppningsvis kan vi få hjälp 
med bidrag till förbättringar på anläggningen såsom byte av manegebotten m m.
Styrelsen har haft en kontinuerlig kontakt med kommunen angående detta och 
det kommer att fortsätta även 2009.

På fråga från mötets ordförande Kerstin Berg beslutade mötet att fastställa 
styrelsens förslag till budget.
 
§ 12  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 8 
ledamöter, 2 suppleanter och 1 ordförande.  
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§ 13  Val av ordförande för föreningen

Valberedningens förslag till ordförande var Kjell Magnusson på två år. Mötet 
beslutade välja Kjell Magnusson till ordförande enligt valberedningens förslag. 
  
§ 14  Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

Valberedningens förslag var enligt följande:

Ordinarie ledamöter:
Lena Persson 1 år kvar
Per Holm 1 år kvar
Pia Ek nyval 2 år
Gita Gambrick nyval 2 år
Jeanette Knöös nyval 2 år
Bosse Ericsson nyval 2 år
Jenny Palo Fyllnadsval 1 år
Maria Sand nyval 1 år

Suppleanter:
Ann-Charlotte Hedberg nyval 1 år
Susanne Yxhammar nyval 1 år

Mötet beslutade välja ovannämnda personer till styrelsen enligt valberedningens 
förslag.

§ 15  Anmälan av ledamot jämte personlig suppleant valda av USEK

Från USEK:s sida anmäldes ordförande Ida Grönberg och Linn Tingberg

§ 16  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningens förslag till revisorer var följande:

Revisorer:
Lars Wedin omval 1 år
Bengt Dahlgren omval 1 år

Revisorssuppleant:
Eva-Lena Östlin omval 1 år
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Valberedningen har inte lyckats få fram ytterligare en revisorssuppleant.
På fråga från mötets ordförande Kerstin Berg valdes Lars Wedin, Bengt 
Dahlgren och Eva-Lena Östlin i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17  Val av en sammankallande samt ytterligare 4 ledamöter och 2 
suppleanter i valberedningen

Till valberedningen för 1 år valde mötet följande personer

Sammankallande: Åsa Jarvius

Ledamöter: Nils Lidén
Emelie Scott
Inger Jonsson
Lotta Strömbäck

Suppleanter: Kirsty Mc Intyre
Lisa Lundin

§ 18  Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten 
och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

Mötet beslutade att, som brukligt, välja ordföranden (dvs Kjell Magnusson) som 
sådant ombud.

§ 19  Fastställande av årsavgifter

Föreningens ordförande Inger Jonsson meddelade att styrelsens förslag var 
oförändrade medlemsavgifter, vilket innebär:

350 kr för vuxen
200 kr för junior
600 kr för familj

På fråga från mötets ordförande Kerstin Berg beslöt mötet i enlighet med 
förslaget.
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§ 20  Övriga ärenden som enligt 13 § i föreningens stadgar kan upptas till 
beslut på årsmöte

Styrelsen har meddelat ett förslag till ändrade stadgar för föreningen. Detta 
har meddelats i god tid innan årsmötet. Inger Jonsson kommenterade skillnader 
mellan befintliga stadgar och de föreslagna nya. Mötet beslutade ändra 
stadgarna enligt styrelsens förslag.

§ 21  Utdelande av 10-års nålar

Föreningens nya ordförande Kjell Magnusson läste upp namnen på de personer 
som hade att motta sådana nålar. De som var närvarande erhöll dessa. Övriga 
kommer att få sina nålar hemskickade till sig.

§ 22  Övriga frågor

Ett förslag framkom om att meddela i förväg om utdelning av 10-års nålar så att 
berörda kan närvara om så önskas.

Föreningens nya ordförande Kjell Magnusson ville avslutningsvis tacka avgående 
styrelseledamöter för deras insatser. De avgående var Inger Jonsson, Lotta 
Strömbäck, Marie-Lovise Kulläng-Nordgren, Nina Jareke, Maria Oskarsson, Enni 
Andersson.

§ 23 Mötets avslutande

Mötets ordförande Kerstin Berg tackade de närvarande för deltagandet i 
årsmötet och förklarade mötet för avslutat. De närvarande inbjöds till smörgås-
tårta.

………………………………………………………. ………………………………………………………..
Kerstin Berg, mötesordförande Lena Persson, mötessekreterare

Protokolljusterare:

……………………………………………………… ……………………………………………………….
Lena Glans Kicki Ericsson
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