
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl 18.30

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)
Kristin Andersson, adjungerad
Linn Tingberg (USEK)

Frånvarande: Ida Grönberg (USEK)

§ 1 Öppnande

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

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 

§ 3 Val av protokolljusterare

Gita Gambrick valdes att justera protokollet.
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§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och en ändring gjordes under § 5 ekonomi.

§ 5 Ekonomi

Maria och Jenny redovisade en resultat- och balansrapport per den 31 mars. 
Dessa gicks igenom och bl a så ligger elkostnaderna något högre än budget, men 
kommer troligtvis att jämnas ut framåt sommaren.

Beslut togs om att vikarierande instruktörer skall regleras direkt med lön och 
inte i komp-tid.

Beslut togs om att använda en del av bidraget från kommunen till att dränera på 
vallen, byta ut sargkanten och underlaget i manegen. Byte av sargkanten blir som 
prio ett och detta skulle förslagsvis ske under helgen den 30-31 maj. Detta är 
dock ett jättejobb vilket kräver stora ideella insatser och en uppmaning om hjälp 
till detta kommer ligga ute på hemsidan.

En undersökning har gjorts om vad det kostar KRK för varje medlemskap och det 
visade sig att 63 kr/medlem betalas till Svenska Ridsportsförbundet och 15 kr 
/medlem till Värmlands Ridsportsförbund. 

Kjell kommer att hålla kontakten med Monica Gunndahl på K-d Kommun angående 
bidragssituationen. Enligt vår mening så är fördelningen mellan klubbarna inte 
helt rättvis. En skrivelse kommer att skickas in till kommunen där vi vill påvisa 
detta.

En diskussion fördes om ersättning för användande av egen bil vid ex transport 
in till ATG m m. Vid användande av egen bil skall milersättning utgå enligt 
gällande skatteregler. Om det är fråga om längre transporter, som ex vid köp av 
hästar, så kan det bli aktuellt att hyra bil för detta ändamål.

Attest- och delegeringsregler delades ut för påseende till nästa möte den 18 
maj.
 
§ 6 Verksamhetsrapport

Kristin lämnade en nulägesrapport över bl a följande:

2



Personal
Samtal angående arbetsrutiner och arbetstider pågår och semesterplaneringen 
är påbörjad.

Hästar
Tyvärr så har Pajen lämnat oss för de evigt gröna ängarna. Två av ”lånehästarna” 
har åkt tillbaka till sin ägare då de inte var helt ok i rörelserna. Celtic och Walle 
går nu lektioner igen, dock inte fullt ut. Papillon är ombehandlad och kommer inte 
gå några lektioner förrän efter sommaren. Ricardo håller på att sättas igång.

Uthyrningen av ponnyer är nu igång och alla är uthyrda utom Castella. KRK 
kommer att hyra ponnyn Furio fram till sommaren 2010 med undantag för 
sommaren i år då han deltar på lägerverksamhet hos sin ägare.

Tävling
Fem tävlingar har nu hållits på kort tid och resultatet för dessa är inte helt 
klart men det ser ut att bli bra intäkter. Den 3 maj hålls klubbmästerskap i 
hoppning och den 17 maj klubbmästerskap i dressyr.

Anläggningen
Nya priser och praktiska detaljer angående uthyrning av anläggningen gicks 
igenom. Beslut togs om att höja priset från 1 500 kr/dag till 2 500 kr/dag. Då 
skall anläggningen vara städad efter i de utrymmen som man utnyttjat.

§ 7 Sisu aktivitet

Planering och diskussioner om utvecklingen av klubbens verksamhet och 
kompetens. För närvarande så är det inte så många kurser som är aktuella att 
delta i. Listor för sammankomster som hålls på anläggningen redovisas efter 
hand.

§ 8 Uppföljning kick-off

En uppföljning/sammanställning av kick-offen som hölls för personal och styrelse 
görs och resultatet för detta verkar i stort positivt. Nu gäller det att ta till 
vara alla goda synpunkter som lyftes fram.
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§ 9 Sponsorgruppen

Det är fortfarande så att sponsorbiten är en svår nöt att knäcka. Att vi just nu 
befinner oss i en lågkonjunktur gör inte det hela lättare. Vi behöver sponsorer 
för att kunna driva stora tävlingar m m.

 § 10 Uppdrag från årsmötet

Ett stödmedlemsskap bör kosta minst 150 kr för att täcka kostnader till 
förbund och administration. Alternativ till bingolotter som ex. reselotter, triss 
m m ses över men i dagsläget är inget beslutat. 

§ 11 Övriga frågor

Hur ser situationen ut för de som i dagsläget tävlar för KRK. Kan vi bli bättre på 
att motivera dem till att tävla för klubben. Förslag lades fram om ett slags 
poängsystem för de som tävlar flitigt. Pia ser över detta. Andra förslag som kom 
fram var att sponsra med schabrak, kläder m m.

Städning av anläggningen är något som måste ses över. Vilken typ av städning 
ingår ex.vis i personalens arbetsuppgifter. En städdag bör planeras in före 
sommaren.

Regler för användande av KRK:s maskinpark på tävlingar m m bör ses över.

En föräldrakurs har hållits och det var uppskattat av deltagarna. Många 
föräldrar vet inte hur de kan hjälpa till och behöver lite guidning angående 
detta.

Förslag om höjning av stallhyror lades fram. Jämförelse har gjorts med liknande 
anläggningar och det bör finnas ett utrymme för detta. Beslut om detta kommer 
att tas på nästa möte den 18 maj.
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§ 12 Mötet avslutas

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

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

……………………………………………………… 
Gita Gambrick, justerare
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