
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid: Måndagen den 18 maj 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)
Susanne Yxhammar (suppleant)
Kristin Andersson, adjungerad
Linn Tingberg (USEK)

Frånvarande: Per Holm
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

Jeanette Knöös 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 30 april och 
dessa gicks igenom. 

§ 6 Verksamhetsrapport

Kristin lämnade en nulägesrapport över bl a följande:

Personal
En representant från Kommunal har varit på anläggningen och det diskuterades 
bl a om arbetstider, arbetsmiljö m m. De var överlag nöjda med oss som arbets-
plats. Kristin deltog tillsammans med Sophie, Per och Bosse. Förslag framkom om 
att ev. skriva ett ”eget” avtal då gällande avtal inte riktigt passar för vår typ av 
verksamhet. Avtalet bör ses över. 

Hästar
Thunder är halt och kommer inte gå fler lektioner före sommaruppehållet. Även 
Champis är halt p g a hovproblem men kommer förmodligen kunna gå lektion igen 
inom det närmaste. Ricardo är nu igång och går lektion. Uthyrningen av ponnyer 
fungerar bra och beslut togs om att vi även fortsätter i höst med detta. Minsta 
antalet uthyrda ska vara 6 st och vissa förändringar runt detta kommer ev. att 
göras.

Tävling
Klubbmästerskapet i hoppning är avklarat och detta gick bra. Den stora dressyr-
tävlingen i slutet av juni närmar sig och många funktionärer behövs för detta.

Anläggningen
En ny branddörr är beställd och kostnaden för denna uppgår till 19 000 + moms. 
Byte av manegebotten ska göras och alternativ för detta ses över av Tommy. 
Dränering av vallen påbörjas efter dressyrtävlingen 26-28 juni och skall vara 
färdigt före 15 augusti.
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§ 7  Rapporter från ansvarsområden

Byte av sargkanten inne i manegen planeras och för att detta ska vara genom-
förbart under helgen den 30-31 maj så måste det vara minst 10 st som deltar i 
arbetet.

Gita berättade vad som framkommit som önskemål från de som tävlar för 
klubben och bl a så finns önskemål om fler träningstillfällen, milersättning vid 
lagtävlan, föreläsningar om kost och motion, kläder m m. En satsning kommer att 
göras i höst för lagtävlan i div II. Beslut togs om att alla som löst tävlingslicens 
för 2009 kommer att få ett schabrak med KRK´s logga.
 
§ 8  Beslutsloggen uppföljning

En uppföljning av tagna beslut diskuterades och vad som har skett runt dessa.

§ 9  Beslut om nya ridpriser och stallhyror

Beslut togs om att höja stallhyror fr o m 1 september och ridavgifter fr o m 
höstterminen i år. Ett grundförslag till höjning är satt och exakta priser och 
uträkningar kommer att redovisas vid nästa möte. 

§ 10  Beslut om delegering av arbetsmiljöansvar

Beslut togs om delegering av arbetsmiljöansvar från styrelse till ridskolechef.

§ 11  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. En infokväll om idrottslyftet III kommer att hållas på Idrottens Hus den 
27 maj och Nettan deltar på detta tillsammans med Lina. Listor för samman-
komster som hålls på anläggningen redovisas efter hand. 

§ 12  Uppdrag från årsmötet

Beslut togs om reducerad medlemsavgift avseende resterande del av året till 
150 kr istället för 350 kr.
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§ 13  Nya attest- och delegeringsregler

Nuvarande attest- och delegeringsregler diskuterades och dessa behöver ses 
över mer ingående och ev. utvecklas/ändras.

§ 14  Övriga frågor

Önskemål framkom om fler möten för att kunna stämma av bl a uppdrag från 
årsmöte m m som inte hinns med på ordinarie möten. Ett extramöte blev inbokat 
den 8 juni kl. 18.30.

§ 15  Mötet avslutas

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

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

……………………………………………………… 
Jeanette Knöös, justerare
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