
 Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid: Måndagen den 17 november 2008, kl 18.00

Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Inger Jonsson
Enni Andersson 
Marie-Lovise Kulläng-Nordgren
Lena Persson
Kjell Magnusson
Nina Jareke
Maria Oskarsson
Ann-Charlotte Kyrk, adjungerad

Frånvarande: Per Holm
Lotta Strömbäck
Linn Tingberg (USEK)
Camilla Högberg (USEK)

§ 1  Öppnande

Ordföranden Inger Jonsson, hälsade välkommen och förklarade mötet för 
öppnat.

§ 2  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 

§ 3  Val av protokolljusterare

Marie-Lovise Kulläng-Nordgren valdes att justera protokollet.

§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och inga kommentarer fanns.
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§ 5  Ekonomi

En genomgång gjordes av de ansökningar som kommit in avseende vikarie för 
AnnCha. Ett beslut togs om att anställa Kristin Andersson som vikarie till 80 %. 
Enni redovisade en resultat- och balansrapport per den 31 oktober. Ett förslag 
till budget för 2009 har tagits fram och detta diskuterades.  Ett beslut om 
bingolotter bör tas innan årsmötet. Sponsorbiten är något som vi måste se över, 
då det är svårt att engagera folk att jobba med det. Utan sponsorer är det 
svårt att genomföra tävlingar m m. Dyngplattan är nu färdigavskriven och 
baracken skall börja skrivas av.

§ 6  SISU-diskussion

Sisu planerar ett nytt ”träningsläger för styrelse” i januari nästa år. Exakt 
datum är inte fastställt.

§ 7  Rapporter/Information

Personal
Styrelsen har, som tidigare nämnts, beslutat att anställa Kristin som vikarie för 
AnnCha under hennes föräldraledighet. AnnCha har fått beviljat om havande- 
skapspenning på heltid från 7/12 – 25/1. Maria P är tillbaka från sjukskrivningen.

Hästar
Två nya hästar har tillkommit. Falkenstein, en valack född 2002, har kommit från 
Maggan som tidigare förmedlat hästar till oss. Miranda, d-ponny sto 12 år, har 
stått som privathäst på KRK och köps nu av USEK. Papper på henne skrivs inom 
kort. Walle är behandlad för hälta på båda bakkotorna. Celtic är åter behandlad.
Ny annons på Pajen är på väg att läggas ut.

Utbildningsverksamhet
Pengar för ungdomssatsning är sökt hos idrottslyftet och vi väntar på besked om 
detta. Ny prova-på grupp för barn på lördagar. Jullovsaktiviteter kommer upp 
inom kort. Planering för nästa termin är i full gång och bl a kommer det startas 
upp en ren dressyrgrupp på onsdagar kl. 16.00 för storhäst.
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Arrangemang och tävlingsverksamhet
CHS möte kommer hållas den 20/11 kl. 19.00 i teorisalen. USEK har ponnyridning 
i stan på skyltsöndagen den 30/11. Clinic med KRK:s instruktörer är planerat till 
den 7/12 kl. 15.00. USEK:s luciashow är söndagen den 14/12.

SvRF
Emma Elgemark har gått vidare till Riksmästerskapen i hoppning den 23/11.

VRF
VM i hoppning har varit på KRK. Värmlandsmästare av storhästarna blev Kadesh 
med Emma Elgemark. KRK vann lagklassen genom Lotta Strömbäck (Månen), 
Emma Elgemark (Kadesh) och Camilla Högberg (River). 

Övrigt
Budgetarbetet för 2009 har påbörjats, vilket nämnts tidigare.

§ 8  Övriga frågor

Som tidigare nämnts så har Karlstads kommun anlitat en konsult för att se över 
ridskoleverksamheten i kommunen. Denna undersökning har belysts i både press 
och lokal-tv. Vad detta kommer att leda till i slutändan är ännu inte klart, men 
förslag till olika åtgärder kommer att lämnas till kommunen.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 17/12 kl. 18.00.
  
§ 9  Avslutande

Ordföranden Inger Jonsson tackade för deltagandet och förklarade mötet för 
avslutat.

………………………………………………………. ……………………………………………………..
Lena Persson, sekreterare Inger Jonsson, ordförande

……………………………………………………… 
Marie-Lovise Kulläng-Nordgren, justerare
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