
 Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid: Måndagen den 9 mars 2009, kl 18.00

Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Kjell Magnusson
Per Holm
Lena Persson 
Pia Ek
Bosse Ericsson
Gita Gambrick
Jeanette Knöös
Jenny Palo
Maria Sand
Ann-Charlotte Hedberg (suppleant)
Susanne Yxhammar (suppleant)
Linn Tingberg (USEK)
Kristin Andersson, adjungerad

Frånvarande: Ida Grönberg (USEK)

§ 1  Öppnande

Ordföranden Kjell Magnusson, hälsade välkommen och förklarade mötet för 
öppnat.

§ 2  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 

§ 3  Val av protokolljusterare

Pia Ek valdes att justera protokollet.
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§  4  Presentation av nya styrelsen

En kort presentation gjordes av alla nya styrelsemedlemmar vad gäller yrkes- 
kompetens, hästhistorik, förhoppningar m m och en diskussion fördes om vad 
styrelsen har för roll i föreningen.

§ 5  Presentation av nya stadgar

Karlstads ridklubb har i och med årsmötet den 28 februari ändrat stadgarna 
enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av förbundsstyrelsen 
2005-08-18. Detta innebär inga stora förändringar utan är mer en modernare 
version.

§ 6  Presentation av verksamheten

Kristin gjorde en presentation av KRK både vad gäller historik och nuläget. Vi har 
en ridklubb som vi kan vara stolta över och, trots ekonomiska hinder, skall göra 
vårt bästa för att bibehålla det.
 
§ 7  Styrelsens konstituerande

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Kjell Magnusson, ordförande
Jeanette Knöös, vice ordförande
Lena Persson, sekreterare
Maria Sand, kassör
Jenny Palo, bitr. kassör
Per Holm, ledamot, anläggning/arbetsmiljö
Bosse Ericsson, ledamot, cafeteria/IT
Gita Gambrick, ledamot, tävling
Pia Ek, ledamot, press/info
Ann-Charlotte Hedberg, suppleant, bidrag
Susanne Yxhammar, suppleant
Ida Grönberg, USEK-representant
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§ 8  Firmatecknare

Ordförande Kjell Magnusson och kassör Maria Sand står gemensamt som firma-
tecknare. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9  Tider för kommande möten

Följande datum och tider är inbokade:

Måndagen den 23 mars kl. 18.30
Måndagen den 20 april kl. 18.30
Måndagen den 18 maj kl. 18.30
Måndagen den 15 juni kl. 18.30

En sammankomst mellan styrelse och personal är planerad under våren men inget 
datum är fastställt.
  
§ 10  Övriga frågor

En fråga kom upp angående underlaget i manegen och även ute på vallen. Detta är 
något som måste tas ställning till för att kunna genomföra tävlingar i år. Bidrag 
är sökt från K-d kommun angående detta men något besked har inte lämnats i 
nuläget. 

§ 11  Avslutande

Ordföranden Kjell Magnusson tackade för deltagandet och förklarade mötet för 
avslutat.

………………………………………………………. ……………………………………………………..
Lena Persson, sekreterare Kjell Magnusson, ordförande

……………………………………………………… 
Pia Ek, justerare
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