
 Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 17 December 2008, kl 18.00

Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Inger Jonsson
Per Holm
Lotta Strömbäck
Enni Andersson 
Marie-Lovise Kulläng-Nordgren
Lena Persson
Kjell Magnusson
Nina Jareke
Linn Tingberg, USEK
Kristin Andersson
Ann-Charlotte Kyrk, adjungerad

Frånvarande: Maria Oskarsson
Camilla Högberg (USEK)

En kort presentation gjordes om försäljning av tandborstar innan mötet 
förklarades som öppnat. Detta skulle kunna vara ett sätt för klubben att få in 
pengar. Något beslut om detta togs inte.

§ 1  Öppnande

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

§ 2  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 

§ 3  Val av protokolljusterare

Lotta Strömbäck valdes att justera protokollet.
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§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och inga kommentarer fanns.

§ 5  Ekonomi

Enni redovisade en resultat- och balansrapport per den 30 november. 
Utdelningen från Karlstads-alliansen kommer att bli samma för 2009 som för 
2008. En diskussion fördes om resultatet för tävlingar som hålls på anläggningen.
Vilka tävlingar ger bra resultat resp. sämre resultat. Ett beslut togs om att
lägga ut hö-elevatorn till försäljning. 

§ 6  SISU-diskussion

Det planerade träningslägret för styrelser ser ut att genomföras som planerat 
den 24 – 25 januari på Selma Spa i Sunne. Bidrag för detta kan sökas från 
idrotts-lyftet och Sisu. Det är i dagsläget inte klart vilka som kan delta. Sista 
anmälningsdag är den 9 januari.

§ 7  Rapporter/Information

Personal
Det är nu helt klart med att Kristin blir vik. ridskolechef under 2009 och för-
beredelser för detta är igång med bl a möten, upplägg av lektioner m m. 

Hästar
Walle och Celtic ska börja skrittas under jullovet och annons om Pajen är ute.
Ricardo har blivit halt.

Utbildningsverksamhet
Jullovsaktiviteter har kommit upp på anslagstavlan och på hemsidan. En del 
anmälningar har kommit in. Info om gruppändringar och fakturor är på väg att 
skickas ut.

Emma Elgemark blev riksmästare i hoppning på storhäst. En vinst till klubben på 
5 000 kr och ett bevis på att vi har bra utbildning inom både dressyr och 
hoppning.

Arrangemang och tävlingsverksamhet
Den planerade clinicen med KRK:s instruktörer blev tyvärr inställd p g a för få 
anmälda.
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Den årliga luciashowen hölls den 14 december.
SvRF
TR ändringar är på gång och licensen höjs för 2009. Info kommer på hemsidan 
inom kort. 

VRF
KRK kommer vara värdar för clinic med Lennart Linderlöv den 8 mars. Dressyr-
inventering den 21 januari. 

§ 8  Övriga frågor

Hur skall vi lösa cafeterian med personal, vilka dagar den skall vara öppen o s v. 
Kjell och Maria skall göra en cafeterialista. Frågan är om vi skall ha en 
cafeteria-
ansvarig i styrelsen men inget beslut togs om detta.

Förbättringar behöver göras i hagar och på vägar runt anläggningen. Ett 
alternativ kan vara flis. Eventuellt kan vi prova i någon hage för att se hur det 
verkar.

Hela styrelsen vill gratulera Emma Elgemark till vinsten i RM och på något sätt 
uppvakta henne.

Hur kan vi söka bidrag från bl a Allmänna Arvsfonden m m. AnnCha kollar om vi 
kan få ekonomisk hjälp från Sisu till att anlita ”Uffen” och Marie-Lovise tar 
kontakt med honom för ett ev. möte.

En grundligare uppföljning behöver göras efter våra stora tävlingar, såsom CHS,
och ha en bättre kontakt med sponsorer. 

Årsmötet blev inbokat till den 15 februari kl. 17.00. Nästa styrelsemöte är 
måndagen den 26 januari kl. 18.00 
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§ 9  Avslutande

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

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

……………………………………………………… 
Lotta Strömbäck, justerare
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