
 Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 18 Februari 2009, kl 18.00

Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Inger Jonsson
Lotta Strömbäck
Enni Andersson 
Marie-Lovise Kulläng-Nordgren
Lena Persson
Kjell Magnusson
Nina Jareke
Kristin Andersson

Frånvarande: Maria Oskarsson
Per Holm
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

Kjell Magnusson valdes att justera protokollet.

§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och några små ändringar gjordes avseende
justerare och sekreterare.
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§ 5  Ekonomi

Enni redovisade en resultat- och balansrapport per den 31 december. Budgeten 
för 2009 är sammanställd och den gicks igenom. Beslut togs om att godkänna den 
i sin helhet. 

Hur ser resultatet ut för tävlingar som hålls på anläggningen.  En bättre upp-
följning bör göras för att få en klarare bild av resultat/tävling. 

Revisorerna har påpekat att det finns för mycket innestående komptid. Hur kan 
detta regleras?

§ 6  SISU-diskussion

Marie-Lovise har varit i kontakt med Sisu angående stöd till att söka bidrag till 
klubben. Detta är något som den nya styrelsen bör fortsätta att undersöka.

§ 7  Rapporter/Information

Inger, Per och Kristin deltog på ett möte med Karlstads kommun angående 
framtiden för ridklubbarna i kommunen. Förslag finns om att kommunen skall 
köpa ridanläggningarna och sedan hyra ut dessa till resp. klubb. Det är dock inget 
bestämt i nuläget.

Personal
Maria Björklund har nu slutat sin anställning. Detta tillsammans med att AnnCha 
blivit mammaledig gör att det tar lite tid att omställa sig och hitta nya rutiner 
att jobba efter. Nya rutiner för igenridningar bör ses över då detta tar mycket 
tid i anspråk. 

Hästar
En ny storhäst är inköpt som heter Diana och hon verkar anpassa sig bra. Vi har 
fortfarande halta hästar men en del är under igångsättning. 

Utbildningsverksamhet
Vi har för närvarande 310 som rider lektion. Det saknas flest ridande på ponny-
sidan. Någon aktivitet bör göras för att öka antalet ridande.

Arrangemang och tävlingsverksamhet
Telia SM i hoppning och dressyr arrangerades 31/1 – 1/2. Det blev mycket lyckat 
och hästarna skötte sig jättebra. Intresseanmälan för årets lag i ponnyhoppning 
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efterlyses. Nina Jareke håller i detta. En lokal ponnyhoppning hålls den 15 mars 
och en lokal ponnydressyr den 22 mars. Dressyren anordnas som ett projekt- 
arbete av tre KRK-tjejer som går i åk 3 på gymnasiet. 

Anläggningen
En översyn av ventilationen har gjorts och där konstaterades att möglet i stallet 
med största sannolikhet beror på att filter och fläktar inte är rengjorda. Detta 
gjordes lite provisoriskt men blev genast mycket bättre. Detta skall ses över 
ordentligt och rutiner för detta bör ses över.

§ 8  Övriga frågor

VRF har årsmöte den 21/3 på Plaza. Anmälan bör göras senast den 12/3 och Kjell 
kommer att delta på detta.

Avtal avseende köp av hästar bör ses över. Vissa kontrakt är inte korrekt 
utformade. Detta gäller även vid hyra/lån av hästar så det inte blir några oklar-
heter vid ev. skador m m.

Ett cafeteriaschema håller på att tas fram och det är viktigt att vi kommer 
igång med öppettider m m. Ett beslut togs om att cafeterian skall hållas öppen fr 
o m den 2/3. Tydliga rutiner vad gäller öppettider, växelpengar m m måste vara 
klart. 
  
§ 9  Avslutande

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

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

……………………………………………………… 
Kjell Magnusson, justerare
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