
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid:  Måndagen den 14 september 2009, kl. 18.00

Plats:  Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Kjell Magnusson
Lena Persson
Pia Ek
Per Holm
Bo G Ericsson
Gita Gambrick
Jeanette Knöös
Jenny Palo
Maria Sand
Ann-Charlotte Hedberg (suppleant)
Susanne Yxhammar (suppleant)
Ida Grönberg (USEK)

Frånvarande: Kristin Andersson, adjungerad
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

Susanne Yxhammar valdes att justera protokollet.
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§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 17 augusti gicks igenom och inga ändringar 
gjordes.

§ 5  Bingoansökan

Ordföranden föreslår att Karlstads Ridklubb ansöker via Karlstadsalliansen om 
fortsatt bingotillstånd för år 2010 på villkor som gäller för innevarande år, dvs 
med en omsättning på 4.4 miljoner kronor. Styrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. Till klubbens kontaktperson utses kassör Maria Sand. Punkten 
förklaras omedelbart justerad.

§ 6  Ekonomi

Maria och Jenny redovisade en halvårsrapport per den 30 juni och denna gicks 
igenom. Denna visar ett sämre resultat än vad som tidigare budgeterats. 
Orsaker och ev. åtgärder för detta diskuterades.

Maria och Jenny redovisade en resultatsammanställning avseende CSS och denna 
visade ett resultat på ca 50 000 kr.

Kostnader för manegerenoveringen gicks igenom och dessa uppgick till 204 000 
kr. Bidraget som erhållits från Karlstad Kommun avseende detta är nu i stort 
sett förbrukat.

Beslut togs om köpstopp avseende allt som inte är av absolut nödvändig karaktär.
Detta pga den ansträngda likviditet som vi har för närvarande och som vi 
kommer att ha under resten av året.

Revisorerna har framkommit med önskemål om att delta på något av kommande 
möten och kommer härmed att bli kallade till nästa styrelsemöte som är den 
19 oktober.

§ 7  Verksamhetsrapport

Personal
Beslut togs om att anställa Sara Nilsson som fritidsledare istället för Linn 
Tingberg som slutat. Denna tjänst ligger på 40 %. Idrottslyftet står för 80 % av 
denna kostnad. Styrelsen anser att denna tjänst är väldigt viktig då många 
behöver hjälp i stallet med sadling av hästar m m.
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Maria Stark är tjänstledig 1 år för studier och en diskussion fördes om de 75 % 
som hennes tjänst innefattar. Beslut togs om att Lina höjer sin tjänst med 10 % 
och Sara Nilsson höjer sin tjänst med 10 %. Resterande 55 % kommer i 
dagsläget inte att tillsättas pga det rådande ekonomiska läget.

Diskussion har förts tidigare avseende inköp av arbetskläder och Beslut togs om 
att inköp endast kan göras enligt gällande avtal.

Bättre rutiner för tidsredovisning behöver införas.

Hästar
Dolly har tyvärr lämnat oss för de evigt gröna ängarna och hon lämnar ett stort 
tomrum efter sig. Hennes långvariga vila gav tyvärr inget resultat. River är halt 
och behandlad i höger bakknä. Kommer förmodligen att vara borta resten av 
terminen. Champis vilar fortfarande och kommer tillfälligt flyttas till Paula Åhs.

Diana har börjat sättas igång efter operation pga skada i skenben. Thunder har 
börjat sättas igång efter vårens hälta och sommarvila. 

Nya storhästar som tillkommit är Felix (född -01) som sköter sig bra på 
lektionerna och verkar bra att hantera och Nellie (född -04) som tyvärr inte är i 
kondition för att gå fullt ut på lektioner. Beslut togs därför om att återlämna 
Nellie, om det är möjligt, och istället försöka hitta en häst som kan användas 
fullt ut.

Nya ponnyer som tillkommit är Lady Axa som köpts och verkar fungera bra. 
Oliver är inlånad från Björkliden och ligger ute till försäljning och Cocktail (en 
arab) är tillfälligt inlånad och kan ev. hyras en längre tid. Beslut togs om att 
ingen av dessa ponnyer ska köpas.

Ridskolan
Beläggning i ridgrupperna redovisades och antalet ridande är för närvarande 279 
st, vilket är en minskning jämfört med vårterminen. Uthyrda ponnyer är 7 st.

§ 8  Uppföljning CHS

Beslut togs om att förbereda ev. inköp av stenmjöl för att lägga på 2 cm och 
blanda upp med det befintliga underlaget inne i manegen. Detta pga att 
underlaget inte riktigt har satt sig än och risken för att det blir för löst under 
helgens tävlingar som är uppe i ca 800 starter. Per och Gita ser över detta. 
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För övrigt jobbas det febrilt med att ragga funktionärer och städa upp på 
anläggningen. Ett förtydligande bör göras om att det behövs mycket folk för att 
plocka bort hinder, städa m m efter tävlingen. 

De 2 städdagar som var utlysta gav tyvärr inte så stort gensvar. Ett stort tack! 
till de som ändå deltog och gjorde ett jättejobb.

§ 9  Rapporter från ansvarsområden

Anläggning
Mycket förbättringar har skett på anläggningen. Manegen börjar bli färdig. 
Färdigställande av spegelväggen får skjutas på framtiden då det saknas 
likviditet för detta. Trasiga lysrör har bytts ut. Målningsarbetet är nästan 
färdigt. En harv har införskaffats. Kommunen har röjt gräs runt anläggningen.
Vallen är utjämnad för bättre avrinning.

Cafeteria
Beslut togs om att byta lås (”till det inre rummet”) i cafeterian då det 
förekommer svinn i kassa och även i förrådet av dricka m m. Skärpta rutiner bör 
införas. Inköp för tävlingar m m ska fortsättningsvis endast göras av Bo G och 
Paula. Scheman för cafeterian kommer sammanställas efter CHS.

Tävling
Gita redovisade för läget inför CHS och det största problemet är underlaget 
som måste förbättras. Funktionärsschemat är nästan fullt. Vädergudarna ser ut 
att vara med oss än så länge så vi håller tummarna för att det håller i sig.

§ 10  Beslutsloggen: uppföljning

En uppföljning av tagna beslut gjordes och vad som har skett runt dessa.
En ändring/tillägg kommer att göras avseende täckesservice vid nästa revidering 
av kontrakt (mars nästa år) och detta gäller att stallpersonalen även tar av ev. 
innertäcke.

§ 11  Sisu aktivitet

Planering och diskussioner om utvecklingen av klubbens verksamhet och 
kompetens. En föreningsträff hålls den 21 oktober. Karlstads kommun håller en 
föreningskväll den 29 september om bl a nya bidragsregler. Ida, Lisa och Kirsty 
från USEK ska gå en ungdomsledarkurs och Sara blir deras hjälpledare.
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§ 12  Övriga frågor

Personalen har framkommit med önskemål om ett möte med styrelsen för att få 
en inblick i hur ”läget är” och detta planerades in under personalmöte den 23 
september kl. 13.30. Kjell, Nettan, Maria och Jenny deltar från styrelsen.

§ 13  Mötet avslutas

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

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

…………………………………………………..
Susanne Yxhammar, justerare
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