
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid:  Måndagen den 15 juni 2009, kl. 18.30

Plats:  Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Kjell Magnusson
Lena Persson
Per Holm
Bo G Ericsson
Gita Gambrick
Jeanette Knöös
Jenny Palo
Maria Sand
Ann-Charlotte Hedberg (suppleant)
Susanne Yxhammar (suppleant)
Kristin Andersson, adjungerad

Frånvarande: Pia Ek
Ida Grönberg (USEK)
Linn Tingberg (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

Maria Sand valdes att justera protokollet.
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§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 8 juni gicks igenom och inga ändringar gjordes.
Protokoll från den 18 maj gicks igenom och en ändring gjordes under § 12.

§ 5  Ekonomi

Maria och Jenny redovisade en resultat- och balansräkning per den 31 maj och 
dessa gicks igenom.

En del kostnader ligger något högre än budget, men vissa inköp görs för en 
längre period, som ex spån, och blir därför svårt att periodisera.

Det befintliga lånet som finns för anläggningen ska skrivas om i juli.

Nya bidragsregler för 2010 avseende bl a lokalt stöd för ungdomsverksamhet är 
fastställda. De nya reglerna innebär ett tak på högst 100 000/år jämfört med 
60 000/år (2009).

§ 6  Verksamhetsrapport

Personal
Vi kommer även i år att ha sommarjobbare och dessa kommer bl a att jobba med 
att fixa hagar, baka inför tävling m m.

En personalavslutning inför semestern kommer att hållas efter betessläpp.

Vår fritidsledare Linn slutade den 12 juni.

Hästar
Dolly och Thunder är halta och kommer att vila över sommaren. Champis är bra 
efter sina hovproblem. 

Vi har haft några spekulanter på Batic, som är till salu, och förhoppningsvis blir 
hon såld innan sommaruppehållet.

Ridskolan
Sommarens läger är nu i full gång och vi har 8 deltagare till läger 1. Läger 2 i 
augusti har gjorts om p g a för få anmälningar till ett tvådagarsläger. Lektioner 
börjar igen den 10 augusti. 
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Vi har haft besök av Ridsportsförbundet angående bl a våra skyltar och de var 
nöjda med resultatet. En anmärkning gjordes angående möglet i privatstallet, 
vilket vi meddelade var under åtgärdande.

§ 7  Rapporter från anvsvarsområden

Anläggning
Beslut togs om att reparera stallgångarna. Per gick igenom hur detta ska gå till 
väga.

Beslut togs även om att ordna med lås till verktygsförrådet under läktaren för 
att få bättre koll och ordning på det som finns.

Tävling
Sponsorbiten är ett stort problem då vi för närvarande inte har någon sponsor 
klar för CHS i september. Detta är något som vi måste hjälpas åt med.

För närvarande jobbas det febrilt med att fixa funktionärer till CSS den 26-28 
juni. 

§ 8  Beslutsloggen: uppföljning

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

§ 9  Beslut om nya hyror

Beslut togs om att höja stallhyrorna med 8 % fr o m 1 september. Underlag för 
detta gicks igenom och jämförelser har gjorts med närliggande anläggningar. En 
uppföljning av detta kommer att göras före årsmötet. De aktuella beloppen finns 
redovisade på hemsidan.

§ 10  Beslut om inköp av hästar

Beslut togs om att förbereda inköp av 2 stycken nya storhästar. Kostnaden för 
detta får uppgå till högst 120 000 kr. Kristin börjar med detta så snart som 
möjligt. Diskussion fördes även om ev. inköp av 1 ponny men detta får bero tills 
vidare.
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§ 11   Beslut om ansökan av fritidsledare

Beslut togs om att ansöka om en ny fritidsledare i stället för Linn. Nettan har 
gjort ett förslag till ansökan och kommer att kontakta AnnCha för synpunkter. 
Detta ska vara klart före juli månad.

§ 12  Beslut om inrättande av personalgrupp

Beslut togs om att inrätta en personalgrupp inom styrelsen. Denna grupp kommer 
bestå av Nettan, Maria och Lotta. 

Syftet med denna grupp är att den ska kunna fokusera på avtal, personalfrågor 
och även vara ridskolechefen till hjälp.

§ 13  Sisu aktivitet

Planering och diskussioner om utvecklingen av klubbens verksamhet och 
kompetens.

§ 14  Nya attest- och delegeringsregler

Denna punkt behandlades kort och kommer att diskuteras vidare under hösten.

§ 15  Övriga frågor

En förfrågan har inkommit per brev till styrelsen med en önskan om längre tid 
med kallhyra vid ex. hästs bortgång m m. Beslut togs om att vi ska hålla oss till 
det som står i gällande kontrakt och att avdrag kan göras för spån och foder. 
Svar om detta har skickats med brev.

Nya tider för styrelsemöten är inplanerat enligt följande:

Måndag 17 augusti kl. 18.00 – 20.30
Måndag 14 september kl. 18.00 – 20.30
Måndag 19 oktober kl. 18.00 – 20.30
Måndag 16 november kl. 18.00 – 20.30
Måndag 14 december kl. 18.00 – 20.30
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§ 16  Mötet avslutas

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

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

…………………………………………………..
Maria Sand, justerare
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