
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid: Måndagen den 26 januari 2009, kl 18.00

Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Inger Jonsson
Per Holm
Lotta Strömbäck
Enni Andersson 
Linn Tingberg, USEK
Kristin Andersson

Frånvarande: Maria Oskarsson
Camilla Högberg (USEK) 
Marie-Lovise Kulläng-Nordgren
Lena Persson
Kjell Magnusson
Nina Jareke 
Ann-Charlotte Kyrk, adjungerad

Valberedningen började mötet med att presentera dom nya kandidaterna inför 
årsmötet. Det diskuterades vem som skall bära ansvaret för ekonomi 
redovisningen i styrelsen eller om detta kan skötas av Lisbeth med support av en 
av ledamöterna eller ej. Valberedningen följer upp snarast med ett möte med 
dessa kandidater och Lisbeth samt Kristin för att diskutera arbetsgången och 
omfattningen på arbetet 

§ 1 Öppnande

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

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 

§ 3 Val av protokolljusterare

 Enni Andersson 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 för 2008 som visar ett större 
underskott än budgeterat pga framförallt ökade kostnader på personal sidan 
(avtals orsak) hö samt spånkostnader och minskade intäkter från ryttare. 
Budgeten 2009 skall uppdateras enligt överenskommelse. Action: Enni 
uppdaterar till nästa möte 

§ 6 SISU-utbildningen

Pga främst sjukdom så fick deltagandet ställas in på SISU utbildningen i Sunne, 
den nya styrelsen skall dock deltaga vid nästa tillfälle

§ 7 Översyn av ersättningar

En översyn av ersättningsnivåer och övertids uttag för att tydliggöra dessa skall 
vara klart att presentera för den nya styrelsen Action: KA och LS tar fram 
dessa

§ 8 E-mail adresser

Vi har idag ca 100 e-mail adresser till våra medlemmar. Det beslutades att 
styrelsen ringer till 10 st var för att begära in deras e-mail adresser. Action: 
KA sänder ut kontakt info till dom som styrelsen skall kontakta. Målsättning 
är att komma upp i 200 e-mail adresser

§ 9 Hoppkommittén

LS informerade från hopp kommittén att det idag finns en stor risk för framtida 
tävlingar pga att man inte har utsedda tävlingsledare till dessa och att vi måste 
förstå konsekvenserna av uteblivna inkomster och vad detta skulle innebära för 
verksamheten. Hopp kommittén arbetar vidare på problemet
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§ 10 Antal ridande

Vi måste alla aktivt arbeta för att öka antalet ridande, KA kontaktar AnnCha för 
att diskutera dom aktiviteter som gjordes på våren 2008. KA tar även reda på 
hur vi ligger till med antalet ridande

§ 11 Rapporter/Information

Personal
KA intervjuar personalen och omarbetar deras arbetsbeskrivningar för samtliga 
för att tydliggöra deras ansvars områden 

Hästar
Vi har idag 4 st ”storhästar” som är halta. Vi har problem med att ha nog med 
hästar till väl fyllda grupper, KA har själva använt sin egen häst för att alla 
deltagarna skall kunna rida i gruppen. Beslut togs att ”Pajen” används som 
delbetalning till en frisk häst och att köp skal genomföras på ytterligare en 
storhäst snarast för att klara ridskoleverksamheten

2 Nya ridlekisgrupper
Har nyligen startat

Arrangemang och tävlingsverksamhet
Första hjälpen hästkurs planerad till den 28 Feb 2009

Anläggning
PH informerade att vi forsätter med att bearbeta Kommunen för att få besked 
gällande dom investeringar som måste göras för att klara kommande tävlingar. Vi 
arbetar med ”listan” och Kristin skall inkluderas i distr från anläggnings gruppen. 
Listan är idag 47 pkt lång och 14 är helt klara och ca 20 till pågår. Många klaras 
med frivilliga insatser och ”fixanden” av olika personer dock kommer vi till ett 
läge där beslut om åtgärder även kräver pengar och dessa kräver ett beslut, för 
att slippa ta alla dessa i styrelsen måste attesträtterna kontrolleras vad som 
gäller. Action IJ undersöker dessa

§ 12 Övriga frågor

Årsmötet är bokat till den 28 februari kl. 17.00. Nästa styrelsemöte är Onsdag 
18 feb kl 18.00 då skall reviderad budget och verksamhetsberättelse vara klara
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§ 13 Avslutande

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

………………………………………………………. ……………………………………………………..
Per Holm, sekreterare Inger Jonsson, ordförande

……………………………………………………… 
Enni Andersson, justerare
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