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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: måndagen den 14 februari 2011, kl. 18.15 

 

Plats: KRK 

 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

Linn Boberg, ungdomsledamot 

Bo G Ericsson, ledamot 

Jeanette Knöös, ledamot 

Kjell Magnusson, ordförande 

Jenny Palo, ledamot 

Maria Sand, ledamot 

Maria Nilsson, suppleant 

Petra Samuelsson, suppleant 

(Sara Andersson, nyvald ordförande USEK) 

 

Frånvarande:   Pia Ek, Barbro Lindström, Kicki Olsson, Lisa Lödén, Ann-Cha Kyrk 

. 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga punkter. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Jenny Palo. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan. 

 

Protokollet från styrelsemötet 2010-01-17 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport med budget 2011 och bokslutsdisposition 

 

Maria S delade ut verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapporter samt revisorernas synpunkter 

vilka gicks igenom. (Några poster avseende USEK återstår att bokföra.) 

 

Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan.  

 

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

 

Personal 

Lisbeth är tillbaka efter sin sjukskrivning.  Ann-Cha har varit borta mycket, först magsjuka sedan 

influensa. Maria har också drabbats, hon har ont i halsen och har tappat rösten. 

Just nu har vi Jörgen från arbetsförmedlingen som gör lite vaktmästarsysslor 2 timmar/dag. 

  

Samarbetspartners och Sponsorer 

Kjell har fått 13 reflexvästar från länsförsäkringar och Karin Joghed har ordnat så att Nordea 

sponsrar med 10 000kr till en dressyrsadel.  
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Anläggning 

Jörgen har fixat alla dörrar så de går att stänga. Ska till veckan sätta handtag på fönster som inte går 

att öppna/stänga samt laga muren (hindret). 

 

Kjell har per telefon diskuterat ventilationen med Henrik. De mätningar som är gjorda visar att 

koldioxidhalten och luftfuktigheten stundtals är för hög. Orsaken till detta är att ventilationen är 

ställd för lågt vilket ger dålig luft och risk för fuktskador, den får aldrig ställas under läge 3 även om 

det innebär att vi till viss del eldar för kråkorna, Kjell uppdras att prata med Ann-Cha och Tommy. 

Ytterligare förbättringar av luftkvalitén kan fås genom byte av ventilationsstrumpor mot kanaler, 

installation av extra utsug i vattenspiltan samt byte av dörrar.  

 

Hästar 

Paris håller på att sättas igång, skrittar och travar. 

Riocha vilar fortfarande. 

Dusty har drabbats av ett kolikanfall. 

 

Utbildningsverksamhet 

Antalet ridande var den 8 februari 248 st (119barn, 129vuxna). Trim, ponnyhyrarna och Malins 

ridning är inte medräknade. 

Det är inte stabilt i grupperna för vårterminen än. Några provrider, några har betalat för de första 4 

gångerna men meddelat att de inte ska fortsätta.  

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

Ullekurs hölls i helgen. 

Första CHS mötet lördag 12/2. 

Årsmöte 19/2. 

Hundtävling 20/2 (Verkar vara en stor tävling, klass 3 med ca 200 hundar) 

Märkestagning 27/2 

 

SvRF 

Har sitt årsmöte den 15 maj i Göteborg 

 

VRF 

Har årsmöte 26 mars 

 

Övrigt 

Möte med kommunen och de andra ridskolecheferna i dag. 

Dressyrsadlar håller på att provas ut till lektionshästarna.  

 

§ 7  Rapporter från samtliga ansvarsområden. 

 

Café 

Ann-Cha har fyllt i namn, datum och skickat ut listorna för årets ideella insatser i cafeterian och 

hittills har det fungerat ganska bra. Alla behöver hjälpas åt att påminna de som är ansvariga för 

helgbemanningen, det har skett en del missar under 2010. 

En ridgrupp har samlat ihop pengar och köpt köksartiklar till klubben, vi tackar dem på hemsidan. 

På hoppkursen hade vi öppet hela kvällen både lördag och söndag och cafeterian var välbesökt.  

Närmast kommande evenemang är årsmötet, sista anmälningsdatum är 15 feb för att vi ska kunna 

beräkna hur mycket mat som skall serveras.  

Vi har fått ett nytt frysskåp och en bättre begagnad spis med häll och kylskåp är på gång. 

Bortforslandet av det gamla kylskåpet kvarstår.  

Inget nytt från arbetsförmedlingen ang. personal. 

Kostnaden för en godisautomat har undersökts, billigaste alternativet är 250kr per månad (36mån) 

varvid vi förbinder oss att endast fylla med artiklar från den leverantören, Petra uppdras undersöka 

vilket sortiment som erbjuds. Vill vi ha möjligheten att själva köpa in och fylla på varor blir 

månadskostnaden från ca 750kr och uppåt.  
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USEK 

USEK har sen senast hunnit med en minihoppning, där det var ett trettiotal startande, den var 

lyckad. Vi har haft ett barnkalas som fungerade bra och så självklart årsmötet, där vi nu 

bildat en ny styrelse på 9 glada tjejer den ser ut som så här 

 

Ordf. Sara Andersson 

Vice ordf. Linn Boberg 

Sekreterare Jenny Andersson 

Vice sekret. Kristin Svensson 

Kassör Felicia H. Karlsén 

Ledamot Terese Svensson 

Ledamot Josefin Friberg 

Suppleant Anna Lindow 

Suppleant Felicia Carlsson 

 

Linn sitter kvar som ungdomsledamot i styrelsen och har Sara som personlig suppleant. 

 

Anläggning 

BoG jobbar med att uppdatera anläggningslistan vilket bedöms vara klart till årsmötet.  

Arbetet med att komplettera spegelväggen har påbörjats. 

Det har konstaterats att ett flertal fönsterfoder på söderväggen är ruttna på grund av felaktigt 

monterade dropplister. 

 

SISU 

Nettan har börjat rapportera närvaro via IdrottOnline vilket visat sig vara mycket krångligt på grund 

av långa svarstider och programfel. 

 

§ 8  Inför årsmötet 19/2 

 

Inga motioner har inkommit. 

Maria S räknar med att samtliga handlingar inklusive 2011-års budget skall vara klara den 16/2. 

Kjell uppdras ordna mötesordförande och Lars blir mötessekreterare. 

De i styrelsen som kan uppmanas komma till KRK 14.00. 

 

§ 9 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gick igenom och ett flertal punkter kunde strykas. 

 

§ 10 Övriga frågor 

 

4-Hjuling 

Förslag framfördes att KRK skall införa ett eget förarbevis som delas ut till de som har rätt att 

framföra 4-hjulingen och dessutom fått en grundläggande instruktion. Enligt lagen krävs att föraren 

tagit förarbevis eller har B-körkort utfärdat innan år 2000. 

Ann-Cha uppdras se till att vi följer gällande lagar och förordningar. 

 

Medlemsbrev 

Styrelsen har fått ett brev från familjen Mollstedt med synpunkter på KRK´s verksamhet, detta gicks 

igenom och bland annat följande kunde konstateras, 

 

- Ann-Cha ser över städning med anledning av att vi inte längre har tillgång till Ulf och Per. 

- Usek håller på och styr upp användningen och städningen av omklädningsrummet. 

- Ett sätt att få fler att hjälpa till vid klubbhoppningar med mera är att alla deltagare samlas för 

banbygge och så vidare varefter lottning av klasstarter sker. 

- Vår fritidsledare Sara har sen en tid tillbaka gått in för att styra upp hästmästarverksamheten. 

- Skötarverksamheten har ändrat inriktning från krav till frivillighet och har under senaste året 

vuxit från sex till tjugo deltagare. (Linn har mailat familjen Mollstedt.) 

- Styrelsen skall aktivt jobba med att hitta en modell som ger barnen kontinuitet i sin utveckling 

på KRK. 
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§ 11 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är årsmötet på KRK den 19 februari, klockan 

15.00. 

 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

_________________________________ 

Jenny Palo, justerare 


