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Protokoll styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 

 
Datum och tid:  Måndag 23 augusti 2010 kl.18.00 

 

Plats: Teorisalen, Karlstads Ridklubb 

 

Närvarande:  Jeanette Knöös 

Kjell Magnusson 

Jenny Palo 

Maria Sand  

Kicki Olsson 

 Linn Boberg (u-sek, ledamot) 

Petra Samuelsson (suppleant) 

Maria Nilsson (suppleant) 

Lisa Lödén (u-sek, suppleant) 

Ann-Cha Kyrk (adjungerad) 

 

Frånvarande:  Barbro Lindström 

  Pia Ek 

Bo G Ericsson 

  Lars Boberg 

 

  

§1. Öppnande. 

Ordförande Kjell Magnusson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 

 

§3. Utseende av sekreterare. 

Jeanette Knöös valdes till mötets sekreterare. 

 

§4. Utseende av justerare. 

Kicki Olsson valdes att justera protokollet. 

 

§5. Föregående protokoll, se hemsidan. 

Föregående protokoll från 14 juni lades till handlingarna. 

 

§6. Kvalitetsenkäten: analys och åtgärder 

Kvalitetsenkäten anslås på anslagstavlan så alla kan läsa den. Styrelsen läser igenom och 

kommenterar till nästa möte i september.  

 

§7. Ekonomisk rapport. 

Maria redovisade det ekonomiska läget. Prognosen har justerats och en del kostnader och inkomster 

har flyttats över till rätt halvår likaså ej betalda medlemsavgifter och ridavgifter från medlemmar 

som slutat. Prognosen ser i dagsläget ut att vi klarar budgeten.  

Kommunen har gett oss ett extra bidrag på 150 000 kr. Vi har lämnat in ansökan om underhålls-
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bidrag till kommunen som kommer behandlas i september. 

Traktorn är nu vår då slutbetalning gjordes i juli. 

Ökade kostnader på spån, vatten, el och hösilage. Det har förhandlats om pris på spånet. 

Ponnytävlingarna under sommaren har gått bra ekonomiskt. Exakt redovisning kommer senare. 

BESLUT: Revisorerna får ta del av den ekonomiska rapporten för halvåret januari-juli. Maria S ser 

till att de får den samt bjuder in dem till nästa möte, 20 september kl.18.00. 

 

§8. Verksamhetsrapport särskilt personalläget, hästläget, antal ridande, 

uppstallning. Av Ann-Cha 19 augusti. 

Personal:  

Sara har fått förlängt som fritidsledare. 

Istället för Per som nu gått i pension har vi fått en man som heter Ulf. Han har jobbat på KRK för 

många år sedan och är i full gång. 

Jag har nu tagit ut några föräldradagar nu i augusti pga inskolning på dagis med Oliver. Jobbar tis, 

ons och torsdagar. 

Maria Stark har sagt upp sig. Trivs bra på polisskolan. 

Nya lagen om spilthästarnas utevistelse har medfört omläggning av personalens arbetsscheman. 

 

Samarbetspartners och sponsorer 

Sponsorer för CHS är Region Värmland och KBAB. 

 

Anläggning 

Manegen är nymålad ;-) 

Fönstren och speglar har även blivit putsade. 

Väggen i tvättstugan är fixad. 

Nya regler säger att man vid tävling måste mocka ut allt spån efter varje användning. Hur gör vi 

med vårat utestall? 

Det är mycket vatten runt vår anläggning. Kommunen kommer ut i morgon fredag 20/8 och tittar 

tillsammans med Tommy angående ev dikning. 

 

Hästar 

Riocha har varit inne på ATG. Hon har skivering på båda bak och har även blivit behandlad vänster 

fram. Återbesök på måndag 23 augusti. Tillägg: Ombehandlad och sätts ev igång om 4 veckor. 

U-sek har köpt en ny ponny Dusty. Han har börjat gå lektion och är av det lugna slaget. 

 

Utbildningsverksamhet 

Antalet ridande är tisdag 17 augusti 252 st. Då är inte trim, ponnyhyrarna och Handikapps Malin 

medräknade. Det är ett tapp på 8 ridande från förra terminen. Men det är ändå ca 20 st nya ridande. 

Marknadsföring behövs! 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

Sommarens tävlingar CSS och Solstahoppet har fått mycket beröm. Två bra genomförda tävlingar. 

Båda tävlingarna gick plus. Vi väntar med spänning på slutresultatet från Lisbeth och Maria S. 

Planeringen inför CHS är i full gång. Möte idag 17/8. 
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SvRF 

Riksmästerskapet i år ska ryttaren både hoppa, rida dressyr och göra ett teoriprov, första pris är en 

lektionshäst att nyttja under en period av 3 år. 

 

VRF 

Sommarlagret cup tävling för ryttare med funktionsnedsättning. 

Instruktörsutbildning med Marie Zetterkvist 14/9 i Kil. 

 

Övrigt 

Fakturor med cafeterialistor är på väg ut nu under veckan. 

Ackordhäststiftelsen har inte lyckats hitta någon häst åt oss. Tillägg: under mötet ringde de och 

meddelade att de har 2 st tänkbara, en på Strömsholm och en i Småland. 

Belysning på byggvägen håller på att sättas upp!!! Man har i alla fall börjat gräva. 

Privatryttarmöte 25/8 kl.19.15 (jobbmöte för uppstallade privatryttare) 

Ridskoleträff med kommunen på tisdag 24/8 kl.14.00. 

Tillägg: Kjell rapporterade att Hästmagasinet även i år har gjort en pris jämförelse på ridavgiften 

mellan ridskolorna i Sverige. 

 

§9. Rapporter från samtliga ansvarsområden; vad har hänt, vad är på gång, mm. 

Cafeterian: Det blev en hel del mat och godis kvar efter Solstahoppet. Det kommer användas under 

CHS och den vardagliga cafeterian. Fönstret måste fixas då det inte går att stänga ordentligt då 

handtaget är trasigt. Vitvarorna borde bytas ut till mer energisnåla. I första läge slänga bort kylen i 

godisrummet och ta upp ett av skåpen som står i uppehållsrummet. 

Anläggningsgruppen: inget att rapportera. 

Press:  Mediaintresset för våra tävlingar under sommaren har varit svalt, även om CSS fick något 

större utrymme. 

U-sek: Vi har haft fodring på CSS och Solstahoppet, som gett en hel del pengar. Vi har fått hem 

våran nya lektionsponny som verkar fungera bra, lite seg dock, men barnen får ju lära sig att driva i 

alla fall. Under helgen har det varit skötarläger. Linn och Kristin var på Ungdomsforum som 

anordnades av DUS. 

SISU: Vi har ca 8000 kr kvar på resursen från vårterminen. Under höstterminen kommer vi lämna 

in kurslistor för ca 15000 kr. Vi har fått ok att köpa in en klippmaskin samt halva kostnaden på en 

röstförstärkare. Böcker och DVD-filmer ska beställas.  

SISU-helgen 30-31 oktober kan endast 3-4 från styrelsen delta så vi avstår denna omgången. 

Tillägg till LOK- och SISU-ledare: Ulrika Skönnemark, Maja Öborn, Arne Ågren, Maria Backman. 

BESLUT: Styrelsen godkänner ovanstående till klubbens ledare för kurser. 

Tävling:  En utförlig manual behövs i hur man arrangerar tävling på KRK. Tävlingsledare för 

ponny-hoppningen i oktober saknas. 

Fonder och bidrag:  Victoriafonden har betalat 25 000 kr att användas i vår handikappverksamhet. 

Fonden kräver en rapportering i efterhand avseende pengarnas utnyttjande, och det vi inte använt får 

vi betala tillbaka. 

  

§10. Läget inför CHS samt resultat för CSS och Solstahoppet. 

Både CSS och Solstahoppet gick bra med nöjda ryttare som återkommer även nästa år.  

CHS-möte 17 augusti. Lina Sandberg är tävlingsledare för CHS med Lillemor till hjälp. Samarbete 

med Rudskogens Ryttarförening med funktionärer.  

Underlaget manegen: spån ska läggas in och bearbetning i samråd med PO Håård och Arne Ågren. 
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Underlaget på vallen: vältra och pålag av material i samråd med PO Håård och Arne Ågren. 

Det behövs någon typ av fast bevattning på vallen.  

Ny lag trädde i kraft 1 juli angående uppstallning på tävlingsplats. All uppstallning som hyrs ut  

ska vara urstädade från spån och desinficerade så risk för doping minimeras. 

 

§11. Policy för hästhållning: diskussion och beslut 

Bordlades. 

 

§12. Social policy: diskussion och beslut 

Bordlades. 

 

§13. Beslutsloggen: uppföljning 

Beslutloggen gicks igenom och ändringar och beslut som tagits under mötet förs in av Jeanette i 

beslutsloggen. 

 

§14. Övriga frågor:  

Höstens mötestider: Följande datum var föreslagna: 20/9, 18/10, 15/11, 20/12, 17/1, 14/2 Årsmöte 

20/2. BESLUT: mötesdatum blev de föreslagna med ändring i november till 22/11. Tid är kl.18.00. 

Försäljningar: NewBody är beställda med försäljningsperiod september. Det är frivilligt att sälja. 

Kontaktman är Kjell. 

Trisslotter finns som Föreningstriss och vanliga trisslotter. De får inte säljas till personer under 18 

år. Kjell undersöker även möjligheten med prenumeration. BESLUT: vi beställer Föreningstriss för 

försäljning under september i cafeterian och av frivilliga. Kontaktman är Kjell. 

 

§15. Mötet avslutas 

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

 

 

 

 

……………………………………………… ………………………………………… 

Jeanette Knöös, sekreterare  Kjell Magnusson, ordförande 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Kicki Olsson, justerare 

 

 


