
 

  Sidan 1 av 4 

 

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 18 april 2011, kl. 17.30 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Maria Andersson, ledamot 

  Lars Boberg, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande 

  Jonas Norén, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot 

  Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande: Jeanette Knöös, suppleant 

  Eva Mossberg, ledamot 

  Lars Wendel, suppleant 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Linn Boberg. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

 

Protokollet från styrelsemötet 2010-03-21 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

 

Maria S redogjorde för resultatet för första kvartalet till och med den 31 mars. Läget är fortsatt gott 

men vi måste ha noggrann koll på utgifterna då det dröjer innan nästa omgång ridskoleavgifter 

betalas in. LOK-bidrag för förra hösten har betalats ut och avgifter för ridhusskyltar är ännu inte 

fakturerat. 

 

Några kostnadsprognoser har justerats 

 

 Hö + 10000kr 

 Data +   9000kr (genomgång av IT-Hantverkarna) 

 Personalkostnader + 32000kr (ökade utbildningskostnader). 

 

Lönesystemet från Hogia har bytts ut till SPCS. 

 

Ett antal förfallna ridlektionsfakturor kommer att lämnas till inkasso. 
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Kjell rapporterade att Karlstadsalliansens bidrag kommer att vara oförändrat för 2011 och fjolårets 

överskott kommer att delas ut i form av ett extra månadsbidrag för 2010. 

 

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

 

Personal 

 

Peter är nu anställd via nystartsjobb och kommer att jobba fram till den 14 maj. 

Ann-Cha ska meddela arbetsförmedlingen att vi vill ha någon fas-3 eller annan arbetskraft som kan 

hjälpa oss med cafeterian och städ.  

  

Samarbetspartners och sponsorer 

 

Ett stort tack till Nordmarkens Motor som var sponsorer vid helgens tävlingar. 

 

Anläggning 

 

Taket är lagat. 

Peter håller bland annat på att laga hagar. 

Container ska beställas till nästa vecka så vi får bort skräpet runt anläggningen och höensilage-

plasten. 

Ann-Cha har mailat LBC för att meddela att vi vill köra igång med utebanan på vallen. 

Tommy har varit ute och vandrat med LBC och kommunen på vår tänkta ridväg och har gett ett nytt 

förslag på var den ska ligga i förhållande till LBC väg. Han har även pratat med skogsvaktmästaren 

för att få hjälp ang. diket vid fältet. 

Kjell meddelade att det kan bli lite rörigt vad gäller kontakterna med LBC då det är turbulent på 

VD-fronten. 

 

Hästar 

 

Riocha har åkt till de evigt gröna ängarna. 

Vi letar ny häst efter Riocha och ny ponny som ska ersätta Fleur. 

 

Utbildningsverksamhet 

 

Antalet ridande var den 12 april 267 st (134barn, 133vuxna) då är inte trim, ponnyhyrarna och 

Malins ridning medräknade. 

Ny ponnygrupp har startat upp på tisdagar kl.16.00, försöker få ihop elever till ny ponnygrupp 

fredagar kl.18.00. 

Finns platser i både ponnygrupper och storhästgrupper. 

Sara kommer ha med två ponnyer på påskafton inne i stan för att göra reklam för KRK. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

 

Nästa lokala och regionala tävling är 7-8 maj då är det ponnydressyr 

 

VRF 

 

Det har varit ett frukostmöte för instruktörerna i torsdags. Vi från KRK var tyvärr inte med denna 

gång p.g.a. låg resväg och mycket annat på vanliga jobbet. Man diskuterade bland annat en 

skrivelse till SvRF om de nya reglerna om hinderstöd. Cissi från Kil ansvarar för att skriva ihop den 

och kommer sedan skicka runt den för påskrift av oss andra. 

 

Övrigt 

 

Den 6 maj ska Ann-Cha prata om KRK och vår handikappverksamhet för Moderaterna som har 

riksstämma. 

Ridskolecheferna i Karlstad har börjat nätverka mer med varandra, vilket känns väldigt positivt. 

Bland annat har man diskuterat gemensamma upphandlingar av till exempel spån. 
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§ 7  Rapporter från samtliga ansvarsområden. 

 

Bidrag 

 

Jonas uppdrogs att tillsammans med Ann-Cha sätta samman en ny ansökan till kommunen för 

resterande medel till dränering, vall m.m. som inte beviljades i fjol. Karin önskar titta på den innan 

den lämnas in. 

Vi bör försöka få bidrag från Viktoriafonden för ytterligare handikappanpassningar som till 

exempel trösklar, ledstång och dörröppnare. 

 

Anläggning 

 

Karin rapporterade att hon tillsammans med BoG och Ulrik gått över anläggningen för att skapa sig 

en överblick över statusen.  

Prio 1 är att hålla fasaden fuktfri genom att se till att det är rent och fritt från gräs runtomkring samt 

att helst lägga grus närmast sockeln. 

Det finns ett akut behov av att byta en del murkna fönster- och dörrfoder. 

En fungerande anläggningsgrupp behövs, för närvarande består den av Karin, BoG, Jonas och Lars. 

Karin kommer att skicka ut ett mail till samtliga medlemmar för att jaga ytterligare resurser och 

kompetenser. 

För att få en bättre arbetsmiljö behövs en genomgång av lokalerna för att rensa bort mycket skräp 

och onödigt som samlats på många ställen. 

 

USEK 

 

Linn rapporterade att hon jobbar med en folder som presenterar USEK samt att hon skall åka 

riksmötet för CUS som representant för DUS. 

USEK har genomfört minidressyr och skötarmöte och Sara har varit på SISU-dag. 

Det beslutades att genomföra en gemensam aktivitet för styrelsen och USEK, Linn samordnar. 

 

Café 

 

Paula Åhs har meddelat att hon tar ansvar för cafeterian vid tävlingar, under förutsättning att det 

finns en cafeteriagrupp med folk man kan kontakta för att få hjälp med alla förberedelser som 

bakning, inköp o. dyl. samt att det finns hjälp vid försäljningen. 

Cafeteriagruppen är påbörjad, Ann-Cha har informerat om den i sitt månadsbrev men det finns för 

närvarande endast två eller tre som vill vara med. 

En "arbetsmanual" för vad som förväntas när man står i cafeterian är så gott som klar, det är några 

frågetecken som Annika måste komplettera med innan den skrivs ut. 

Helene efterlyste en redovisning av intäkterna från tävlingarna för att kunna ställa dem i relation till 

kostnaderna. Lisbeth kodar alla aktiviteter för att man skall kunna ta ut rapporter ur ekonomi-

systemet, bekymret är att fördela inköpen till caféet på ett rättvisande sätt. 

Det påtalades att systemet med mat och fika till funktionärer vid tävling inte är tydligt för alla varför 

styrelsen underströk att de funktionärsmatbiljetter som finns skall användas.  

 

Försöken med att utnyttja cateringmat från Cooprestaurangen har fallit väl ut. 

 

 

SISU 

 

Nettan meddelade via mail att Idrottslyftet förlängs med 1,5 år från och med den 1 juli, vilket 

öppnar nya möjligheter att söka bidrag. 

Nettan la också fram ett förslag på hur vi skall få fram funktionärer till tävlingarna samt meddelade 

att KRK fått tre nya ungdomsledare. Linn Boberg, Anna Lindow och Kristin Svensson har 

genomgått SvRF´s ungdomsledarutbildning under vintern. 
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Öppet hus vecka 

 

Det beslutades att vi skall genomföra en ny öppet hus vecka med info till medlemmarna.  

Ann-Cha, Kjell, Maria och Linn jobbar fram en plan som innehåller bilder, information och korta 

föredrag. Någon från styrelsen skall vara representerad hela tiden. Ann-Cha mailar ut det underlag 

hon har kvar från förra gången. 

 

Övrigt 

 

Kjell rapporterade att det vid VRSF´s årsmöte beslutats om att ändra systemet för medlemsavgifter 

2012, för KRK kommer det att resultera i en höjning på ca 1200kr per år. En eventuell höjning av 

KRK´s medlemsavgift får diskuteras på nästa årsmöte. Vi behöver titta över passiva medlemmar 

och väga nytta kontra kostnad. Jonas meddelade att Helton infört supportermedlemskap av denna 

anledning. 

 

Jonas meddelade att han börjat titta på gränssnitten vad gäller arbetsuppgifter för anställda, ideella, 

styrelse och externa resurser. 

 

Karin efterlyste tydliga regler för överlämning i samband med byte av styrelsemedlemmar.  

 

§ 8  Egen tränare på anläggningen 

 

Kjell, Ann-Cha, Jonas och Maria A har tittat på tränarpolicyn och finner att den är bra. Viktigt är att 

det är medlemmarna som tar hit tränare och inte tvärt om. Det beslutades att halva manegen skall 

vara ledig minst en timme per kväll och att det inte skall ske någon privat info på en del av vallen 

samt att en ny avstämning skall ske inför hösten. Texten i regelfoldern för uppstallade skall 

kontrolleras och den behöver också gå vidare vid andrahands uthyrning. 

 

§ 9 Funktionärer och Södertäljemodellen, diskussion 

 

Hopp- och dressyrkommittéerna har kommit in med synpunkter på Södertäljemodellen och en 

allmän diskussion fördes, styrelseledamöterna uppmanades att läsa på för vidare diskussioner. 

 

§ 10 Åtgärder: ventilation, dränering, vallen 

 

Ann-Cha har anmält till LBC att vi vill starta arbetet på vallen. 

Förslagsvis byts ventilationsstrumporna i stallet mot trummor. 

 

§ 11 Beslutlogg 

 

Efter mötets avslutning gjordes en kort genomgång av loggen varvid punkterna 2011/08,13,14,15 

klarmarkerades samt att 2011/17,20,24 är påbörjade. 

 

§ 12 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor behandlades. 

 

§ 13 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är på KRK den 16 maj, klockan 17.30. 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

__________________________________ 

Linn Boberg, justerare 


