
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid:  Måndagen den 19 oktober 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
Susanne Yxhammar (suppleant)
Kristin Andersson, adjungerad

Frånvarande: Ann-Charlotte Hedberg (suppleant)
Ida Grönberg (USEK)
Linn Tingberg (USEK)

Övriga Närvarande: Bengt Dahlberg, revisor 17.30 – 18.00
Lotta Strömbäck t o m § 5
Paula Åhs t o m § 5
Lina Sandberg t o m § 5

Bengt Dahlberg, revisor, deltog före mötet öppnades. Han framförde önskemål 
och frågor avseende bl a leasingkontrakt, avtal, komptid m m. Det diskuterades 
också om de förbättringar som gjorts på anläggningen under året och att detta 
framkommer i verksamhetsberättelsen vid årsmötet.

§ 1  Öppnande

Ordföranden Kjell Magnusson, hälsade välkommen och förklarade mötet för 
öppnat.
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§ 2  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.

§ 3  Val av protokolljusterare

Pia Ek valdes att justera protokollet.

§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 14 september gicks igenom och inga ändringar 
gjordes.

§ 5  Uppföljning CHS

Delar av den ledningsgrupp som bildats inför CHS deltog med bl a Lotta 
Strömbäck, Paula Åhs och Lina Sandberg. Även Gita Gambrick och Per Holm från 
styrelsen har ingått i denna och de redovisade hur tävlingen genomförts.

Resultatet för denna tävling blev ca 118 000 och med tanke på att vi haft mindre 
sponsorer och färre startande i årets upplaga så är det ett bra resultat. Det har 
fungerat bra med funktionärer och de som deltagit i tävlingen har varit nöjda.

Det stora problemet med årets tävling har varit underlaget. Beslut togs om att 
bilda en arbetsgrupp bestående av Gita (sammankallande), Tommy, Per och 
Kristin för att se över underlaget i manegen, paddocken och på vallen. Detta ska 
göras inför nästa styrelsemöte i november och ska leda till en ansökan om bidrag 
till Karlstads kommun. Underlaget måste förbättras för att kunna genomföra 
tävlingar nästa år. 

§ 6  Ekonomi

Maria och Jenny redovisade en resultatrapport per den 30 september och en 
prognos för resterande del av året. Denna diskuterades och jämförelse gjordes 
med budget för året. Diskussion fördes om delar av den underhållsfond som 
finns avsatt bör nyttjas för åtgärder gjorda under 2009. Beslut om boksluts-
dispositioner, inklusive uttag ur underhållsfond, bör tas i januari.

Beslut togs om att köpa in minst 9 st säkerhetsvästar för barn. Detta ska 
finansieras med det bidrag vi fått på 20 000 från idrottslyftet för inköp av bl a 
hjälmar och säkerhetsvästar.
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En ny ansökan om bidrag kommer att skickas till Karlstads kommun angående 
förbättringar som behöver göras på anläggningen. Denna ska vara inlämnad 
senast 15 december.

§ 7  Verksamhetsrapport

Hästar
Diana håller på att sättas igång och bör kunna gå lektioner igen om ca 2 veckor.

Cocktail har åkt tillbaka till sin ägare och även Nellie och Oliver ska återlämnas 
inom kort.

Ett nytillskott är Tilly, sto på 9 år, som börjat gå lektion och verkar fungera bra. 

Myran är en c-ponny som ska lånas och anländer inom kort.

Paris går lektion igen efter sin mystiska åkomma och River är på bättringsvägen 
och kan förhoppningsvis sättas igång snart.

Thunder har någon form av märklig skada och ska till veterinär inom kort.

Sammantaget har vi i dagsläget 12 friska storhästar och 10 friska ponnyer.

Ridskolan
KRK har nu blivit bästa lag vid Värmlandsmästerskapen i både hoppning och 
dressyr. Maria Backman med Furio vann i dressyr för ponny och Maria Elgemark 
med Felix vann i hoppning för stor häst. Maria Backman representerar Värmland 
vid riksmästerskapet den 22 november. Bra jobbat!!!!

Personal
Nya tidrapporter har börjat användas och det fungerar bra. Förhandlingar hålls 
med jobbcenter för att kunna få hit 1-2 personer för hjälp med mockning m m. I 
dagsläget sköts en del av detta ideellt vilket inte är någon bra lösning i längden.

Anläggningen
Underlaget i manegen behöver jämnas till och fyllas på med sand efter CHS. En 
försäkringsbesiktning är gjord och vi har åtgärder med elen som behöver fixas 
så snart som möjligt. Underlaget ute runt anläggningen och nya sjukhagar 
behöver ses över före vintern. Förslag finns på arbetsdag den 24 oktober.
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§ 8  Justering priser

Beslut togs om att höja ridavgifter fr o m 1 januari 2010. Detta beslut togs med 
anledning av det ansträngda ekonomiska läget som fortfarande råder. Diskussion 
fördes även om höjning av uppstallning men beslut om detta tas senare. Nya 
priser kommer redovisas på hemsidan.

§ 9  Rapporter från ansvarsområden

Tävling
Gita framförde önskemål från klubbens tävlingsryttare om att kunna ta hit 
tränare. I nuläget åker de flesta till andra anläggningar för att kunna träna.

§ 10  Beslutsloggen: uppföljning

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

§ 11  Sisu aktivitet

Planering och diskussioner om utvecklingen av klubbens verksamhet och 
kompetens. 

§ 12  Övriga frågor

En lista med namnförslag till Sisu-Lok ledare gicks igenom och beslut togs om att 
godkänna detta förslag. Pia har varit i kontakt med NWT med anledning av den 
häst-bilaga som kommer med tidningen lördag den 24 oktober och en liten annons 
om KRK kommer att vara med. Pia kommer även försöka sammanställa en ansökan 
om bidrag från Allmänna arvsfonden.  
 
§ 13  Mötet avslutas

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

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

…………………………………………………..
Pia Ek, justerare
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