
KARLSTADS RIDKLUBB

Årsmöte 28 februari 2009
Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.

4. Upprättande av röstlängd.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. Fastställande av dagordning.

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av 
balansräkning.

9. Revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Styrelsens förslag till budget 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

13. Val av ordförande för föreningen.

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

15. Anmälan av ledamot jämte personlig suppleant valda av ungdomssektionen.

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

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

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

19. Fastställande av årsavgifter.

20. Övriga ärenden som enligt 13 § i föreningens stadgar kan upptas till beslut på årsmöte.

21. Utdelande av 10-årsnålar.

22. Övriga frågor.

23. Mötets avslutande.
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ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB
räkenskapsåret 2008-01-01—2008-12-31

Styrelsen för Karlstads Ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2008-01-01—2008-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Karlstads Ridklubbs styrelse får härmed avge följande berättelse över verksamhetsåret för 
år 2008. Karlstads Ridklubb är en ideell förening, som verkat sedan 1945. I huvudsak bedriver 
föreningen ridskoleverksamhet. Dessutom undervisas privatryttare, som vill förkovra sig i 
ridningens konst. Ridklubben har också undervisat handikappade i liten omfattning, vilket vi 
hoppas skall utvecklas framöver.
Varje år har ridklubben olika tävlingar i hopp och dressyr för häst och ponny, där den största 
tävlingen är Carlstad Horse Show, som pågår i flera dagar under hösten.



Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 
2008. Karlstads Ridklubb har, sedan långt tillbaka, en hög ambition om att vara centrum 
för ridsporten i Värmland. I dessa ekonomiskt kärva tider så gäller det att fortfarande 
sträva mot samma mål, även om det naturligtvis blir svårare.

Inför 2009 så gäller det att vi i styrelsen tillsammans med personal, USEK och alla 
ridande hjälps åt så att vi kan fortsätta att driva denna verksamhet som betyder så 
mycket för oss. Vi skall fortsätta att genomföra bra tävlingar, ha hög kvalite på 
ridutbildning, ha en bra hästhållning m m.

Under året har vi bl a arbetat med följande punkter:

¤ ekonomin har varit det som vi arbetat mest med under hela året
¤ kontakter har hållits med K-d kommun angående LBC:s planerade bergtäkt
¤ det nu färdiga vägbygget (E18) har bearbetats då tillgängligheten 

försämrades betydligt
¤ situationen, och orsaker, till halta ridskolehästar har diskuterats
¤ ridvägar på, och omkring, anläggningen
¤ behov av underhåll på anläggningen
¤ utvärdering av tävlingar m m
¤ anskaffning och installation av Xenophon, datasystem som är anpassat för 

ridskoleverksamhet

De flesta av ovannämnda punkter kommer även att vara aktuella under 2009.
Ekonomin kommer att vara fortsatt ansträngd. Den planerade bergtäkten verkar för 
närvarande vara lagd på is, men blir kanske aktuell igen under året. Sponsor-biten är 
något vi måste se över då det är svårt att få tillräckligt många som engagerar sig i just 
detta. 

Ekonomi

Ekonomin kommer att vara i centrum även i år. Hur skall vi hitta en bra nivå för att 
fortfarande kunna ge en bra utbildning, ha en bra hästhållning m m. Karlstads kommun 
har anlitat en konsult som gjort en omfattande utvärdering av ridsporten i Värmland och 
resultatet av denna finns att läsa på hemsidan. Detta kommer även att redovisas på 
årsmötet. Vi undersöker just nu möjligheterna att söka bidrag från bl a allmänna 
arvsfonden. Det finns hjälp att få till sånt här men det kostar pengar. 

Vi har kontinuerligt kontakt med Karlstads kommun om vad som behöver göras på 
anläggningen och har lämnat in 5 separata ansökningar på stöd och åtgärder inför 2009. 
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För tillfället är det svårt att få bidrag överhuvudtaget och processen hos Karlstads 
Kommun är långsam. 

Tävlingsåret 2008

Under året genomfördes bl a Carlstad Horse Show och Tieto Enator Sun Summer Cup 
som båda hade rekordmånga starter. Dessa tävlingar var väldigt lyckade, både 
ekonomiskt och arrangörsmässigt. Dessa tävlingar kräver många funktionärer, sponsorer 
m m så det gäller att även i fortsättningen hjälpas åt så vi kan ha så här stora tävlingar. 
Ett stort TACK till alla er som hjälpt till att genomföra dessa tävlingar och även alla 
mindre tävlingar som hållits under året.

Vi har i år fått en riksmästare i hoppning på storhäst. Emma Elgemark heter tjejen som 
först vann Värmlandsmästerskapet i hoppning på Kadesh och senare alltså vann 
riksmästerskapet som hölls på Billdals ridklubb utanför Göteborg. GRATTIS EMMA.
Detta kan ses som ett bevis på att vi håller en hög standard på vår utbildning.

Värmlandsmästerskapet i dressyr som i år hölls på Färjestad Ridklubb gick också bra då 
Linnea Andersson vann ponny-klassen med Dandy. GRATTIS LINNEA.

Vi har också ett gäng duktiga privatryttare som tävlar i både hoppning och dressyr på 
olika nivåer för klubben. Ett stort TACK till er som är både duktiga och bra förebilder 
för många.

Klubbens medlemmar

När man är medlem i en ideell förening som Karlstads Ridklubb så är man faktiskt också 
delägare. Det är medlemmarna som är själva grunden i hela verksamheten.
Det här är det många som inte tänker på eller är medvetna om. Ett sätt att öka 
kännedomen om detta är att ordna olika aktiviteter på klubben. Under året som varit så 
har det bl a varit en familjedag den 17 augusti. Trots att vädret var lite dåligt så blev 
det en lyckad dag. Det hölls ponnyridning och prova-på ridning, dressyrclinic, hoppshow 
och även en uppvisning av ridsportens olika grenar m m.

Ett medlemsmöte hölls den 4 oktober. Där diskuterades många viktiga frågor som ex.vis 
hur vi kan öka engagemanget bland medlemmarna på tävlingar, städdagar m m. Hur skall 
vi driva cafeterian med öppettider och utbud. Hur når vi bäst ut med information. Ett 
beslut togs om att någon typ av arbetsinsats under året krävs.
Det är jätteviktigt att vi hjälps åt med allt från tävlingar till städdagar. Det finns något 
som alla kan hjälpa till med. Är man osäker på vad så är det bara att fråga någon av 
personalen eller oss i styrelsen.
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Det har även hållits möte med privatryttare som hyr stallplats på anläggningen.
Ett nytt uppstallningskontrakt har arbetats fram där det bl a ingår ”stalltjänst” under 
vissa dagar av året. Detta pga att det kostar för mycket att ha anställd personal som 
arbetar under helgerna. Scheman görs för en termin i taget både vad gäller 
stalltjänsten och även kvällsfodringar. Det är viktigt att ha möten där man kan föra 
fram frågor och åsikter som finns.

En kvalitetsenkät har även i år tagits fram och resultatet, som i stort är positivt, finns 
redovisat på anslagstavlan i stallet. Det här är också viktigt för att få en uppfattning 
om hur det fungerar med vår ridutbildning, instruktörer m m.

Vi har också en förstklassig hemsida som får mycket beröm utifrån. Denna sköts på ett 
kanonbra sätt av allas vår Nisse Lidén. Han gör ett jättejobb med utformning av själva 
hemsidan, men är även med och fotograferar på tävlingar och aktiviteter som hålls på 
anläggningen. TACK Nisse!

Ridskolan

Vi har även under 2008 haft en väl fungerande handikappridning som nu utökats med 
hjälp av bidrag till ytterligare en grupp som rider på torsdagar.

Klubben försöker ju på olika sätt att göra reklam för ridverksamheten. Bl a så gör 
ungdomssektionen – USEK – ett stort jobb med bl a ponnyridning vid olika tillfällen, som 
ex.vis skyltsöndag, TietoEnators familjedag m m. Reklam delas ut på olika områden inom 
kommunen. 

Vi har också haft förmånen att ha Linn Tingberg anställd som fritidsledare några 
timmar om dagen för att hjälpa elever och föräldrar i stallet. Detta har finansierats 
med pengar som sökts via idrottslyftet. Förhoppningsvis kan detta fortsätta även för 
2009.

Anläggningen

Vi har en anläggningsgrupp på klubben som arbetar kontinuerligt med att se över drift 
och underhåll. Dom arbetar både med en kortsiktig åtgärdslista som prickas av, men 
även en mer långsiktig plan tillsammans med Karlstads Kommun. Tyvärr så kostar det 
mesta pengar att åtgärda så gruppen jobbar med mindre åtgärder och frivilliga insatser. 
Under året så har vi fått upp nya fina underhållsfria staket runt vallen, paddocken och 
vid uppfarten till stallet. Totalt monterades 750 m staket.
Detta fick vi bidrag till av Karlstads Kommun. Ytterligare punkter av större karaktär 
som åtgärdats: Genomgång och service av ventilation, nytt datasystem för planering och 
fakturering med förbättrat nätverk, översyn av säkerhetsanordningar, skyltar och 
dörrar. Kontoret i stallet har dessutom tapetserats och målats. 
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Det återstår naturligtvis massor att göra som ex laga dörrar, byta ut stolpar och tråd 
till hagar, laga fönster, dränera hagar, ordna till vägarna runt anläggningen m m. Listan 
är väldigt lång men anläggningsgruppen återkommer för arbetsdagar när vi gemensamt 
med medlemmarna skall åtgärda en del av dessa. Vi tar givetvis tacksamt emot all hjälp, 
kunskap eller utrustning som vi kan få så kontakta oss på agkrk@hotmail.com. 

Vi får helt enkelt göra det som går att göras med ansträngd budget. Något som gör 
väldigt stor skillnad är när vi har våra gemensamma städdagar. Först och främst så blir 
det väldigt fint när det är rensat i rabatter, städat i lokaler m m, men det är även ett 
bra tillfälle att träffas och fika. Stämningen på klubben är positiv och det ska vi vara 
rädda om.

Personalen på KRK

Vi har tyvärr fått göra en del neddragningar på personalsidan pga det ekonomiska läget. 
Maria Björklund på kansliet är uppsagd och kommer att sluta sin anställning i januari 
2009. Lina Sandberg har gått ner till 75% från 100%. Detta känns naturligtvis 
jättetråkigt men sågs som nödvändigt. Maria har ju varit ansiktet utåt för många och vi 
kommer sakna henne jättemycket.

En gladare nyhet var att AnnCha ska bli mamma i februari. Hon fick beviljat om 
havandeskapspenning i december och vikarie för henne är Kristin Andersson som redan 
har börjat sitt arbete som instruktör och ridskolechef. Hon är ju bekant för de flesta 
av oss och det kommer säkert att fungera jättebra.

I stallet jobbar Sophie Falk och Tommy Högkvist på som vanligt och har till sin hjälp 
även Maria Stark som jobbar deltid. De har ett tungt och krävande jobb som de sköter 
på ett utmärkt sätt. 

På kansliet har vi ju Lisbeth Rohm som har koll på ekonomin m m, och även då Maria 
Björklund som varit ansiktet utåt och haft koll på det mesta. De har lagt ner mycket tid 
på att komma igång med det nya datasystemet och det är nu igång och verkar fungera 
bra. Hur arbetsfördelningen kommer att se ut på den administrativa sidan när Maria 
slutar är inte helt klart, men detta får växa fram efterhand.

På instruktörssidan så har ju AnnCha haft sina lektioner parallellt med sitt jobb som 
ridskolechef. Maria Persson arbetar halvtid som instruktör och Lina Sandberg till 75 % 
som instruktör.

Sedan har vi ju Nettan Knöös som arbetat en del lördagar och rycker in som extra 
instruktör när det behövs.

Styrelsen vill säga ett STORT, STORT TACK till alla i personalen för den fina 
arbetsinsats som gjorts under året. Ni gör ett jättebra jobb allihop. TACK!!!
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En målsättning för 2009 är att styrelse och personal kan träffas oftare och på det 
sättet kunna framföra synpunkter, önskemål, umgås m m. 

Våra hästar på KRK

Under året har vi tyvärr haft en del problem med långvariga hältor och dessvärre fått 
ta bort en del hästar som inte har blivit bra.

De hästar som fått lämna oss för de evigt gröna ängarna är Hilton, Winnie, Cosby
och Nettan. 

De lämnar ett stort tomrum efter sig och vi är många som kommer att sakna dem.

En roligare händelse var att vår gamle trotjänare Santos fick gå i pension. Han flyttade 
i samband med sommarbetet och oss veteligen så bor han fortfarande utanför Skattärr 
och har det bra. Skönt för honom. 

Nya hästar som har tillkommit är Riocha, Miranda, Falken och Diana (nyss inflyttad).

Pajen är till salu och har varit det ett tag. Hon passar inte för ridskolan då hon lätt blir 
stressad och därigenom lite svårhanterlig. Det är viktigt att vi hittar ett bra hem till 
henne och till någon som är lugn och trygg. Då kommer det säkert gå jättebra med 
henne.

För närvarande har vi fyra storhästar som är halta och det är Celtic, Walle, Ricardo och 
Papillon. Detta gör det svårt att få ihop hästar till vissa lektioner.
Förhoppningsvis kommer alla fyra att bli återställda snart och att vi kan se fram emot 
ett mindre skadedrabbat hästår.

Låt oss alla se fram emot ett bra år för både fyrbenta och tvåbenta vänner.

Vi ses väl i stallet!!!
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Styrelsen har bestått av:

Inger Jonsson, ledamot och ordförande Lotta Strömbäck, ledamot
Kjell Magnusson, ledamot och vice ordförande Per Holm, ledamot
Enni Andersson, ledamot och kassör Nina Jareke, suppleant
Lena Persson, ledamot och sekreterare Maria Oskarsson, suppleant
Marie-Lovise Kulläng-Nordgren, ledamot Linn Tingberg, USEK

Personal:

Föreningen har haft 5,5 årsanställda. Dessutom har ett antal personer varit 
timanställda/tillfälligt anställda under året. Lönerna har uppgått till 1.842 984  kronor.

Medlemmar:

Under år 2008 var medlemsantalet 487 personer.

Förslag till vinstdisposition:

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Underhållsfond 107 278
Balanserad vinst 520 283
Årets vinst       -191     250   

       436     311  

Disponeras så att
Till framtida underhåll överföres 107 278
I ny räkning överföres        329     033  

       436     311  

Avgående styrelsen vill passa på att tacka alla de som tillsammans har medverkat till att 
vi har en fin ridskola. Med hopp om att den nya styrelsen kommer att få ett bra 
verksamhetsår 2009 tackar den avgående styrelsen för det gångna året.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- 
och balansräkning samt tilläggsupplysningar.
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