
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid: Måndagen den 23 mars 2009, kl 18.30

Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

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

Frånvarande: Per Holm
Susanne Yxhammar (suppleant)
Ida Grönberg (USEK)
Linn Tingberg (USEK)

Elisabeth Annersand från SISU deltog innan mötets öppnande och pratade bl a 
om vilka kurser som de erbjuder. Hon berättade också om hur man söker bidrag, 
vilken litteratur som de tillhandahåller m m. 

§ 1  Öppnande

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

§ 2  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 

§ 3  Val av protokolljusterare

Bo G Ericsson valdes att justera protokollet.
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§  4  Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och inga kommentarer fanns.

§ 5  Ekonomi

Maria och Jenny redovisade en resultat- och balansrapport per den 28 februari. 
De berättade också om hur de kommer att lägga upp sitt arbete tillsammans med 
Lisbeth. En diskussion fördes om hur vi skall hantera alla förfallna fakturor. Det 
är en hel del avgifter som inte betalas i tid och detta kostar naturligtvis KRK 
pengar. Hur länge har vi råd att vänta på betalningar? 

Vi har ju också fått ett bidrag från K-d kommun på 213 000 kr. Detta är bara 
75% av det som sökts för att förbättra underlaget i manegen och ute på vallen 
m m. Hur dessa pengar ska fördelas är inte riktigt klarlagt.

§ 6 Verksamhetsrapport

Kristin lämnade en nulägesrapport över bl a följande:

Personal
Ett beslut togs om att erbjuda Lina ytterligare 10 % arbetstid under perioden 
april-juni. Detta gjordes mot bakgrund av att Kristin arbetar 80 % av AnnChas 
heltidstjänst. En översyn över allas arbetsuppgifter bör göras för att kunna få 
en uppfattning om vad som inte hinns med.

Hästar
Celtic, Ricardo och Walle är nu ok för att sättas igång igen. Tyvärr är inte 
Papillon återställd än och hon skall behandlas ytterligare en gång. 

En diskussion fördes om att ev. testa ett medryttarsystem för ponny fram till 
sommaren. Detta skulle i så fall gälla måndagar då de inte går så många lektioner 
och ev. några helgdagar.

Tävling
Hur skall vi göra för att motivera våra tävlingsryttare att fortsätta tävla för 
KRK. De är ju ett ansikte utåt för klubben. Diverse förslag kom fram som bl a 
att ev. erbjuda tävlingskläder, schabrak m m till bra priser. Olika typer av 
sammankomster för att förstärka ”lagkänslan” m m togs också upp.
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Anläggningen
Något måste göras med underlaget både inomhus och utomhus. Förslag lämnades 
om att kontakta Svenska Ridsportsförbundet angående experthjälp för att se 
över olika åtgärder som kan göras.

§ 7  Rapport från VRF årsmöte 21/3

Kjell och Nettan deltog på mötet och redovisade lite kort om vad som framhölls. 
Även Inger Jonsson (tidigare ordförande) deltog. Bl a så lämnades en rapport om 
Färjestads ridlekis och Christinehamns ridklubb. Ridklubbarnas avgift till 
distriktet beslutades bli oförändrad.

§ 8  Anmälan till kurser

Kjell, Maria, Jenny, Nettan och Kristin har anmält sig till kurs – ridskoleekonomi 
som hålls den 28-29 mars.

Gita och Nettan skall delta på stora ledardagen den 25 april

Fler kurser kommer att bli aktuella och vi blir uppdaterade från SISU vilka 
kurser som finns att söka till.

§ 9  Lånehästarna

Tyvärr så är två av lånehästarna halta och skall därför lämnas tillbaka.

§ 10  Uppdrag från årsmötet

Nettan kollar upp vad som gäller för stödmedlemmar, familjemedlemsskap m m.

En inventarieförteckning skall upprättas med bl a en lista över alla hästar. En 
inventering kommer att påbörjas och först skall alla sadlar ses över.

Den innestående komp-tiden har minskat och en del kommer kunna regleras i 
samband med semester.

Alla avtal skall ses över och ev. göras om (de som går). Inga muntliga avtal skall 
finnas. Det skall vara klart och tydligt vad som gäller.

Bingolotto – Nettan skall se över hanteringen med dessa och vi bör undersöka 
vad det finns för alternativ till dessa som ex. trisslotter.

3



§ 11  Övriga frågor

Ett möte mellan personal och styrelse är planerat till den 5 april kl. 12-17 och 
program för detta görs av Kjell och Kristin.

§ 12  Mötet avslutas

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

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

……………………………………………………… 
Bosse Ericsson, justerare
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