
Karlstads Ridklubbs styrelsemöte

Tid: Måndagen den 8 juni 2009 kl 18.30

Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Kjell Magnusson
Pia Ek
Bo G Ericsson
Gita Gambrick
Jeanette Knöös
Jenny Palo
Maria Sand
Susanne Yxhammar (suppleant)

Frånvarande: Per Holm
Lena Persson
Ann-Charlotte Hedberg (suppleant)
Ida Grönberg (USEK)
Linn Tingberg (USEK)
Kristin Andersson

Styrelsen hade kallats till extra möte för att hinna med en del av de frågor som 
blivit bordlagda vid tidigare möten.

§ 1 Öppnande

Ordföranden Kjell Magnusson, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. med tillägg om information om 3-årstestet.

§ 3 Val av protokolljusterare

Jenny Palo valdes att justera protokollet.

§ 4 Föregående protokoll
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Föregående protokoll fanns inte att diskutera.

§ 5 Information

Det blir en uppföljning av SISU-kursen kring Ridskoleekonomi med L-G Nauclér 
den 24-25 oktober.

Förslag om att anlägga en mindre lekplats i anslutning till anläggningen har 
väckts.

§ 6 SISU aktivitet

Deltagarna diskuterade aktuella frågor kring klubbens verksamhetsutveckling 
och hur styrelsen bättre kan stödja denna.

§ 7 Nya ridskoleavgifter och manegeavgifter

Ett förslag om nya priser för ridskolelektioner och manegeavgifter har arbetats 
fram inom styrelsen i samråd med ridskolechefen. Förslaget har funnits 
utskickat till samtliga i styrelsen för kommentarer. Efter justering och 
diskussion beslutades om nya avgifter enligt vid mötet redovisat förslag. Det 
beslutades även att de nya priserna snarast ska anslås på hemsidan. Maria 
kontaktar Nisse om det.

§ 8 Stödmedlemmar

Nettan föredrog vad som gäller angående avgifter per medlem till SvRF och VRF. 
Till SvRF betalas idag 63 kr/år och till VRF 15 kr/år, totalt alltså 78 kr/år. 
Därefter diskuterades kring möjligheten att införa olika kategorier av 
medlemmar, Aktiva resp. Passiva. Vad skulle skillnaden vara? Ridning (i någon 
form) eller inte? Uppdrogs till Maria och Jenny att utreda hur många ”passiva” 
medlemmar vi har idag, och hur stor utebliven intäkt det skulle kunna handla om 
vid en justering av medlemspriset på olika sätt.

§ 9 Familjemedlemsskap

Som en fortsättning på föregående punkt diskuterades även en förändring av 
kostnaden, alternativt en borttagning av, familjemedlemsskapet. Uppdrogs till 
Maria och Jenny att utreda hur många familjemedlemmar vi har idag, och hur 
stor ökad intäkt det skulle kunna handla om vid en justering av 
familjemedlemspriset på olika sätt. Det noterades även att vi kan riskera att 
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mista en del icke-ridande familjemedlemmar som då inte är lika motiverade att 
bidra till klubbens utveckling och skötsel.

§ 10 Inventarielista

Tidigare har beslutats:
”En inventarieförteckning skall upprättas med bl a en lista över alla hästar. En 
inventering kommer att påbörjas och först skall alla sadlar ses över.”
Tyvärr har ännu inget påbörjats. Diskuterades hur vi kan göra, vilket syftet är 
med listan, vilka beloppsgränser som är lämpliga och relationen till avskrivningar. 
Revisorerna har påpekat att det bör finnas en bra inventarielista för att kunna 
veta värdet av klubbens inventarier.

Beslutades att en enkel mall i Excel ska användas. Maria tar fram en lämplig.

Beslutades att alla nya inventarier med ett värde över 1000 kr ska direkt vid 
inköp föras in i listan. Lisbeth har hand om detta.

Beslutades att planera för en Inventeringsdag, datum ska beslutas senare. Då 
ska alla dyra saker inventeras först, bl.a. sadlar mm., hindermaterial (ev. i 
samband med CHS) samt maskiner. Det finns ett förslag på ”arbetsvecka under 
vecka 27.

§ 11 Avtal

Sedan tidigare har beslutats:
”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.”

Beslutades att avtal tas fram angående uthyrning av anläggningen med klara 
regler och priser för olika delar av denna. Uppdrogs till Nettan och Kristin.

Beslutades att avtal tas fram angående inhyrning av lektionshästar med klara 
regler och priser. Uppdrogs till Kristin.

Beslutades att ta fram en ordning och rutiner så att samtliga avtal samlas på ett 
säkert sätt med kopior. Uppdrogs till Kristin.

3



§ 12 Bingolotto

Bingolotto ger en avsevärd intäkt till klubben, vilken verkligen behövs för 
verksamheten. Diskuterades hur denna intäkt skulle kunna fås på annat sätt än 
Bingolotto genom medlemsdriven aktivitet på något sätt. 
Beslutades att genomföra en medlemsomröstning på hemsidan med alternativen
1) Behålla Bingolotto 2) Byta till Föreningstriss 3) Byta till försäljning av t.ex. 
strumpor el.dyl. 4) Plats för eget förslag. Nisse kommer att kontaktas om detta.

§ 13 Förtur till box/spilta för personal

Diskuterades om personalen ska ha förtur i kö till uppstallning av häst/ponny. 

Beslutades att personal som är anställd motsvarande halvtid under minst 6 
månader har förtur till ledig box eller spilta för en häst/ponny. För övriga 
anställda kan styrelsen besluta om undantag.

§ 14 Övriga frågor

Information om det genomförda 3-årstestet. Vid detta fanns inget avtal 
upprättat vilket medförde att avelsföreningen använde delar av anläggningen och 
utrustning som inte var förberedd för detta. Dessutom hyrdes delar av 
anläggningen ut i ”andra” hand. Något sådant får inte förekomma i 
fortsättningen. Nytt avtal enligt §11 är nödvändigt snarast.

§ 12 Mötet avslutas

Ordföranden Kjell Magnusson tackade för deltagandet och förklarade mötet 
avslutat.

……………………………………………………..
Kjell Magnusson, ordförande samt mötessekreterare

……………………………………………………… 
Jenny Palo, justerare
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