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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 

 

 

Tid: Måndagen den 22 november 2010, kl. 18.15 

 

Plats: KRK 

 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

 Linn Boberg, ungdomsledamot (del av tid) 

 Pia Ek, ledamot 

Lisa Lödén, ungdomssuppleant 

Kjell Magnusson, ordförande 

Maria Sand, ledamot (del av tid) 

Maria Nilsson, suppleant 

Petra Samuelsson, suppleant 

Ann-Cha Kyrk (adjungerad) 

 

Frånvarande: Bo G Ericsson, Jeanette Knöös, Barbro Lindström, Jenny Palo och Kicki Olsson. 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Lisa Lödén. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan. 

 

Protokollet från styrelsemötet 2010-10-18 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

 

Styrelsen gick igenom klubbens resultatrapport per den 31/10.  

Maria S redogjorde för att de flesta intäkterna för i år har kommit in och att prognosen visar på ett 

mindre överskott för 2010. 

Maria S uppdrogs kontrollera hur kursluncher bokförs, hur läggs intäkten med tanke på att 

kostnaden belastar cafeterian? 

 

§ 6  Beslut om åtgärder med anledning av det kommunala bidraget. 

 

Ventilation, prio 1. 

 

En tekniker har varit här och börjat titta på anläggningen, en utredning behövs då ingen hittills har 

lyckats hitta någon dokumentation eller ritningar. Styrelsen deklarerade att KRK givetvis står för 

kostnaden av en sådan utredning då den inte har den kompetensen. 
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Utebana, prio 2. 

 

Start avvaktar tills vi har grepp om ventilationskostnaderna, AnnCha bedömer att arbetet kan 

påbörjas relativt skyndsamt efter att beställning gjorts. 

 

Dränering, prio 3. 

 

AnnCha redogjorde för att LBC har svårt att göra en uppdelning av den totala offerten i olika steg 

utan att de förordar att vi utför arbetet mot löpande räkning. 

Kjell uppdrogs kontakta Tord Tärnbrandt på kommunen för att se vad de har för underlag vad 

gäller avrinning från området. AnnCha bokar därefter ett möte med LBC, eventuellt med Kjell och 

BoG, för att närmare diskutera vad löpande räkning innebär och hur man säkerställer att 

kostnaderna inte skenar och att det som blir gjort verkligen fungerar. 

 

AnnCha uppdrogs att efterlysa kompetens inom klubben i nästa nyhetsbrev. 

 

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

 

Personal 

 

Agneta har slutat hos oss, Ulf tar för närvarande städningen. AnnCha och Petra jobbar tillsammans 

med Arbetsförmedlingen med att hitta ny personal. Petra framförde önskemålet att det skulle 

underlätta med 2 personer. 

Sara har fått utmärkelsen ”SVERIGES BÄSTA UNGDOMSLEDARE”, mottar sitt pris i Globen. 

AnnCha jobbar med ett schema för hela 2011 och kommer att ha ett möte med arbetsgivar-

organisationen, Arbetsgivaralliansen. 

 

Samarbetspartners och Sponsorer 

 

Det är fortfarande brist på sponsorer till KRK Topteam, det beslutades att AnnCha tittar på lämpliga 

saker till teamet och att ett möte skall hållas med Ulle, AnnCha, Kjell och Marie-Louise för att 

säkerställa satsningen. 

 

Anläggning 

 

Sjuk hagarna är klara. 

 

Hästar 

 

Paris sätts igång  

Donna funkar bra. Ska få ta det lite lugnare denna och nästa vecka. 

Celtic skadade sig i transportfärden hem från VM. Leds nu ca 20 min per dag. Ser ok ut. 

Riocha ska till ATG på onsdag.  

Snowy har åkt hem igen. 

Vi instruktörer åker och tittar på ny lektionshäst på fredag.  

 

Utbildningsverksamhet 

 

Antalet ridande är nu uppe i 279 stycken. Då är inte trim, ponnyhyrarna och Malin medräknade. 

Jullovsaktiviteterna kommer upp den 24/11 med första anmälningsdag 1/12. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

 

Igår gjordes banderoller till Filip som ska vara med och tävla i Globen. 

Det var även taco-tack till alla funktionärer. 

U-sek ska till skyltsöndag med 3 ponnyer.  

28/11 är det klubbdressyr och KBAB ridning. 

 

 



   

 

  Sidan 3 av 4 

5 dec är manegen uthyrd till hundutställning, Kjell påtalade vikten av att gå igenom 

ordningsreglerna i samband med uthyrning av anläggningen (speciellt var rökning är tillåten). 

12 dec LUCIA Show. 

 
Övrigt 

 

Felicia Carlsson var och tävlade på Riksmästerskapen. I dressyren fick hon lite problem med 

hästens form men i hoppningen gick det jätte bra, gick till omhoppning där det blev 4 fel. 

Teorin tyckte hon kändes ok och kom totalt på 16 plats. 

 

§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsområden. 

 

U-sek 
 

Vi har hunnit med att haft den årliga spökkvällen, vilken var lyckad med ca 35 deltagare. 

Utöver det så har vi haft diverse mindre aktiviteter. Vi har även nu kommit igång och är i full 

fart med att planera och öva inför lucia showen den 12 december. 

Antalet skötare är uppe i ca 20 st på ponny, AnnCha åtog sig att ordna stroppar till stor hästarna så 

att de kan vändas varefter skötare kan fördelas även på dom. 

 

Café 

 

Cafeteriaverksamheten på dagtid går på sparlåga efter Agnetas avhopp. Vi hoppas att 

personalfrågan när det gäller cafeterian löser sig snarast.  

Nu när cafeterian inte är öppen på vardagarna är det viktigt att inköpen minskar. För tillfället finns 

mycket godis och kaffebröd som riskerar att bli för gammalt. Eftersom det är fler än jag och Maria 

som handlar har vi svårt att ha kontroll på varorna, så det måste alla inblandade hjälpas åt med.  

Den 21 november hade vi lunch för Marias kurs, smidighet och balans och på em hade vi Tacokväll 

för alla som hjälpt till på årets tävlingar.  

Den gamla frysboxen och kylskåpet ska fraktas ifrån anläggningen, AnnCha åtog sig att fixa det 

med hästtransporten. 

Petra efterlyste ett detaljerat schema för 2011 där även kurser och läger (som skall ha mat) finns 

med för att slippa få överraskningar i sista stund. 

Förslag framfördes att dela upp serveringen vid luciashowen då det brukar vara mycket folk. 

På nästa möte skall vi ta upp planerna för cafeterian, vad saknas, vilken typ av mat skall serveras, 

laga mat, catering, micro, låna storkök? 

 

Bidrag / uppstallning 

 

På mediafronten har jag haft lyckade kontakter med NWT. Ett reportage med Filip är planerat att 

vara med i lördagens tidning, och samma journalist ska intervjua Sara med anledning av priset som 

årets bästa fritidsledare. Riksmästerskapen kommer Ann-Cha att ringa till en journalist och tala om 

hur det har gått för Felicia när allt är klart. Omfattningen av det reportaget är givetvis beroende av 

hur Strömsholmhelgen går.  

När det gäller handikappridningen kommer det att bli ett reportage i januari eller februari, givetvis 

under förutsättning att någon/några av de ridande är villiga att vara med i ett reportage. 

  

När det gäller VF har jag inte varit lika lyckosam så där har jag inga "löften" om några reportage, 

men bra resultat av Filip och Felicia kan vi förhoppningsvis nå fram med även där. 

  

Inga bidragsansökningar är lämnade sedan föregående möte. 

Pia bedömer det som osannolikt att vi kan få något anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet då  

de i huvudsak avser större projekt. Vi kommer dock att försöka när vi offertunderlag. 

 

SISU (via mail innan mötet) 

 

En kurs i massage har startats med Sophie Falk som kursledare och föreläsare Helen Helgesson, 

samt böcker. 

1 st klippmaskin är inköpt. Stallgruppen har kurs i klipp-teknik. 
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2 st röstförstärkare är inköpta till ridlärarna. 

Marie-Lovise Kulläng-Nordgren tar in offerter på E-körkort från olika körskolor i området. 

 

Från 2011 kommer även SISU-listorna vara genom IdrottOnline. Detta innebär att medlemslistan 

måste uppdateras kontinuerligt i IdrottOnline.  

 

De kommittéer som har möten - Tävling, Ekonomi, Anläggning etc - ska lämna  

sina Redovisningsblanketter till Nettan senast på styrelsemötet i december. 

 

§ 9  Policy hästhållning 

 

Ann-Cha meddelade att den anslagits och mailats till privatryttarna, ett svar har inkommit. 

Styrelsen beslutade att anta policyn i sitt nuvarande skick. 

 

§ 10 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gick igenom för att säkerställa att inget glöms bort. Punkterna 2009-10 samt 

2010-04/10/24/31/33 markerades som klara. 

 

§ 11 Övriga frågor 

 

Skrivelse från hoppryttare – funktionärer 

 

Ett möte har hållits med anledning av den skrivelse styrelsen fått från hoppryttarna, 

sammanfattningsvis kan nämnas, 

 

- Tävlingskommittén efterlyser tydligare direktiv vad gäller sin verksamhet och tar gärna 

större ansvar vad gäller planering av tävlingar man önskar även dela upp sig i en hopp- 

respektive dressyrkommitté. Styrelsen beslöt att tillstyrka en uppdelning. 

- AnnCha undersöker möjligheterna till träningstider inför nästa termin. 

- TK efterlyser någon form av morot/belöningssystem för de som ställer upp som 

funktionärer. Petra uppdrogs skicka ut Södertälje-modellen innan nästa möte för vidare 

diskussioner.  

- TK efterlyser en större bas vad gäller de tunga funktionärsposterna som banchef och 

ansvarig för framhoppning, detta för att inte slita ut de få vi har. 

 

§ 12  Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är på KRK den 20 december, klockan 18.15. 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

__________________________________ 

Lisa Lödén, justerare 


