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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid:       Måndagen den 17 maj  2010, kl. 18.00 

 

Plats:    KAU 

 

   

Närvarande:      Lars Boberg, ledamot 

      Linn Boberg, ungdomsledamot 

Pia Ek, ledamot 

Bo G Ericsson, ledamot 

Jeanette Knöös, ledamot 

Barbro Lindström, ledamot 

Kjell Magnusson, ordförande 

Kicki Olsson, ledamot 

Jenny Palo, ledamot     (del av tid) 

Maria Sand, ledamot 

Lisa Lödén, pers. ungdomssuppleant 

Petra Samuelsson, suppleant 

Ann-Cha Kyrk (adjungerad) 

 

Frånvarande:      Maria Nilsson, suppleant 

 

 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes efter att punkt 11, SISU-aktivitet, beslutats utgå. 

 

§ 3  Utseende av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Bo G Ericsson 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan. 

 

 Protokollet från styrelsemötet 20100419 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5  Ekonomisk rapport: 

 

Styrelsen gick igenom klubbens resultatrapport per den 30/4. Diskussionerna fokuserades på de 

kostnadskonton som ser ut att överstiga budget. T.ex. har kostnaden för el och vatten dragit iväg för 

årets första tertial. Även kostnaden för hö och spån ligger något högre än budgeterat. Kostnaden för 

snöskottning av taken är också en icke budgeterad kostnad som påverkar resultatet. Styrelsen 

diskuterade ifall ökade intäkter klarar att täcka dessa kostnader eller om andra kostnadskonton 

måste minska för att klara ett nollresultat. 

 

Maria informerade att kommunens arbetsutskott föreslår att ett rörelsetillskott ska utbetalas till 

KRK på 150 000 kr för att delvis stötta den ansträngda likviditet som klubben har under sommaren.  
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Detta är ett resultat av den utredning av Sörmons RK och KRKs ekonomiska situation som Lars-

Gösta Nauclér gjort på uppdrag av kommunen.  

 

Föreningens leasingavtal på traktorn löper ut till sommaren och erbjudande har skickats ut från 

Handelsbanken att lösa ut traktorn till ett restvärde. 

 

Maria och Lisbeth har undersökt hur vi kan deponera våra kontanter fortsättningsvis eftersom 

manuell insättning idag kostar 200 kr per gång. 

 

Jenny och Lisbeth planerar att byta ut lönesystemet till årsskiftet eftersom det inte har fungerat 

tillfredsställande. 

 

En ansökan kommer att lämnas till kommunen för bidrag till de investeringar klubben behöver göra, 

bland annat för underlaget utomhus inför de nationella tävlingarna i sommar. 

 

 

§ 6  Beslutsloggen: uppföljning 

 

En noggrann genomgång av beslutsloggen gjordes där färdiga punkter bockades av och vissa 

inaktuella ströks. Vidare 

 

- Beslutades det att 2009-32, låsning av verktygsförråd, upphävs. 

- Beslutades det att 2010-04, ekonomisk analys, genomförs av Maria S och Nettan. 

- Beslutades det att 2010-05, omvärldsanalys, genomförs av Kjell och Ann-Cha. 

- Beslutades det att 2010-06, justering av avtal, genomförs av Ann-Cha. 

- Usek anmälde att de vill delta i 2010-11, brandövning för personal. 

 

 

§ 7  Verksamhetsrapport: personal- och hästläget, antal ridande, uppstallning. 

 

Ann-Cha K redogjorde för verksamheten. 

 

Personal 

 

Lisbeth har många semester dagar och komp timmar. Maria, Jenny, Lisbeth och jag har haft möte 

hur vi ska lägga upp arbetet inför Lisbeths semester och sommar rutiner. 

Maria S har gått igenom offerten vi fått från G4S avseende kontanthantering vilken inte erbjuder det 

vi önskar, Maria forsätter undersöka. 

Maria P har kommit in på sin kurs och kommer vara ledig 4 veckor. Sara och Lina kommer i 

huvudsak vara vikarier. 

 

Samarbetspartners och Sponsorer 

 

Det är klart att Region Värmland sponsrar CHS med 10 000kr  

 

Anläggning 

 

Nya boxarna är på plats och besiktade med en anmärkning att fläktskyddet behöver höjas till 2,4m. 

Städdag satt till 30 maj. Allt går via BOG. 

Ansökan om dränering och Vallen måste in nu om vi ska hinna göra i ordning vallen innan den 

nationella ponny dressyren. 

 

Hästar 

 

Champis går lektioner nu nästan varje dag har inte börjat hoppa än. 

Diana och Ricardo är så mycket igång så de ska börja gå lektion de närmsta veckorna.  

Goofy ska bytas mot hästen Teresa som ska besiktas tisdag 25 maj kl.13.00. 

Felix vila 
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Ackordshäststiftelsen har inga lämpliga hästar för närvarande. De har lovat vi ska få en lämplig häst 

i augusti. Vet vi någon svenskfödd häst mellan 5-7år med pris ca 50-60 000kr så kan vi gärna tipsa 

ackordshäststiftelsen. 

 

Utbildningsverksamhet 

 

Antalet ridande är lördag den 15 maj 258 st. Då är inte trim, ponnyhyrarna och Handikapps Malin 

med räknade. 6st mindre än vid förra mötet bland annat har min daggrupp slutat deras 10ggr är slut. 

Det positiva är att de är intresserade av en ”vanlig” daggrupp till hösten och 4 st har anmält intresse. 

Plan för fler ridande: Lina tittar över företags aktiviteterna samt mailar företag om lunchridningen. 

Sara kollar upp om det finns plats att marknadsföra sig på bibliotekets montrar. Jag ska kontakta 

Eva på barnhab för att se möjligheterna att på nytt starta upp det samarbete. 

Under vecka 20 och 21 kommer enkäten till privatryttare samt ridskoleryttare att delas ut. Bengt 

Dahlgren kommer sammanställa resultatet. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

 

I helgen genomfördes Akademiker SM vars deltagare var mycket nöjda, NWT hade ett bra 

reportage.  

 

SvRF 

 

Sara Nilsson deltar i Mentorskaps projektet som SvRF anordnar. 

 

VRF 

 

Den 26 maj är det inspirationsträff om idrottslyftet samt LOK stöd, Nettan deltar. 

VRF ordnar ungdomsforum. U-sek är ni intresserade att vara med? 

Vi i stallet avgörs den 23 maj på Bellevue  

 

Bergtäkt 

 

Vägbygge och ridstig påbörjat av NCC. Kultur- och naturvårdsvärden gör att vissa justeringar 

kommer att behöva göras av vägens sträckning. NCC anser att den tänkta gång- och cykelvägen blir 

mycket dyr, eventuellt kan det i stället bli en upprustning av befintlig stig/väg från Granngården till 

KRK. 

 

Familjedag 6/6 

 

Det beslutades att tillsätta en grupp som planerar dagen, gruppen består av Kjell, Pia, Linn och 

Maria. 

 

§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsomr.  visioner, idéer, vad är aktuellt nu 

 

Usek 

 

Vi har haft en del barnkalas och ponnyridningar. Vi fortsätter vårt 

letande efter en lektionsponny. Vi har dessutom filat lite på en ansökan till kommunen angående 

belysning längs vägen från Granngården till KRK. 

Vi har även planerat mycket inför Akademiker SM som är nu i helgen. 

 

Anläggning 

 

Anläggningsgruppen har genomfört ett antal åtgärder under den senaste månaden. 

  

Reparation av läckande vattenkranar. För att komma helt tillrätta med läckage måste några bytas ut 

kostar pengar. (Reparationerna har förbättrat läget men ej löst problemen). 
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Samtliga boxlås på privatsidan har kontrollerats och fixats till. Låsskruv som fattas har ersatts med 

nya. Fortsatt arbete krävs för att ersätta samtliga förstörda skruvar. 

  

Städning av målarförrådet har genomförts. Varför används detta som ett allmänt skräpupplag ??? 

Städade senast till CHS och innehöll nu ännu mera skräp än innan CHS. 

  

Påbörjad städning av utrymmen under läktare.  

  

Div lås och handtag har reparerats. 

  

Ett förslag till åtgärder på städdagen den 30/5 har tagits fram, vilket då resulterade i en mängd listor 

från flera håll med nya önskemål. Anncha och anläggningsgruppen skall gå igenom dessa och 

komma med ett slutligt förslag på vad som skall prioriteras den 30/5. 

  

Det beslutades att vi måste anordna en sjukhage. 

 

Café 

 

Svårigheterna att bemanna cafeterian kvarstår och vi kan konstatera att många ur ridgrupperna 

uteblir. Ett förslag inför nästa termin är att skicka cafeterialistan med första faktura försändelsen. 

Inför nästa termin vill vi att tävlingsdagarna ska delas in i två arbetspass, förslagsvis kl 9.00-13.00 

och kl 13.00–17.00 med två ansvariga i varje arbetspass. 

Vi vill också att alla som använder cafeterians kök plockar undan all disk efter sig. Ridgrupper och 

andra som ska hålla cafeterian öppen ska inte behöva mötas av en överfull diskbänk, odiskade 

stekpannor, full odiskad diskmaskin m.m. Köket i uppehållsrummet kan på grund av 

reparationsbehov inte användas. 

Inför sommarens tävlingar krävs en stor arbetsinsats i cafeterian. 

Fönstret i köket måste åtgärdas, så att det går att öppna och för att få det trevligare skulle vi vilja 

köpa gardiner till fönstren mot ridhuset. 

 

Media och bidrag 

 

Inför den lokala och regionala ponnydressyren kontaktades de lokala tidningarna som dock varken 

besökte eller rapporterade från tävlingarna. 

Inför Akademiker-SM fick vi en positiv artikel i NWT via arrangerande studentföreningen som 

berättade att det endast var KRK som kunde vara behjälpliga med arrangemanget av SM:et. 

Ett pressmeddelande angående KRKs framgångar på Trossnäs under Fälttävlans DM har hittills 

resulterat i en notis i NWT. 

 

Inför den nationella ponnydressyren i juli kommer pressen att kontaktas bland annat via 

pressmeddelande, intresset brukar då vara betydligt större än när vi ordnar mindre tävlingar. 

 

Hittills i år har vi förutom de kommunala bidragen sökt pengar från Folksams idrottsfond och 

Victoriafonden. När vi har offerter för arbeten med dränering och upprustning av vägar runt 

anläggningen kommer en bidragsansökan att skickas till allmänna arvsfonden. 

 

Tävling 

 

Tävlingsverksamheten är i full gång, vi har många ryttare som är ute och gör fin reklam för KRK. 

Tävlingarna här hemma avlöser varandra en efter en. 

Närmaste stortävling för KRK är Nationella ponnydressyren 2-4 juli, Ann-Cha som är 

tävlingsledare har läget under kontroll. 

23-25 juli genomförs Solstahoppet, 3-dagars ponnyhoppning, Eva B, Paula Å och Kicki O är 

tävlingsledare. 

Att få funktionärer till alla våra tävlingar är inte lätt, det är nästan alltid de samma som ställer upp 

vilket blir mycket slitsamt. Vi behöver hitta något system där vi kan lägga ut vissa uppgifter på 

ridgrupperna. 

 

Tävlingskommittén sammanträder nästa gång den 19/5 och kommer att ha ett möte i juni där nästa 
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års tävlingar skall planeras. 

 

§ 9  Översyn av policys 

 

Det beslutades att anta  

 

- Policy för organiserade träningar på Karlstads Ridklubb. 

- Smittskydd på Karlstads ridklubbs anläggning. 

 

På nästa möte skall eventuella synpunkter lämnas avseende ´Policy Hästhållning´. 

Arbetet avseende ´Social policy´ fortsätter. 

 

§ 10  Attestregler och delegationsordning för KRK 

 

Kort diskussion där BoG påtalade att ansvarig för cafeterian bör vara med, ordförande bad om 

synpunkter inför nästa möte då reglerna bör fastställas. 

 

§ 12  Övriga frågor 

 

§ 13  Mötet avslutas 

 

- Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

__________________________________ 

Bo G Ericsson, justerare 

 


