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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 16 maj 2011, kl. 17.30 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Maria Andersson, ledamot 

  Lars Boberg, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande  

  Eva Mossberg, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande: Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek 

  Jonas Norén, 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 Karin Johansson. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Protokollet från styrelsemötet 2010-04-18 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Maria S redogjorde för resultatet till och med den 30 april vilket ser fortsatt bra ut. 

Personalkostnader och ridintäkter ligger väl mot budget, vi måste dock hålla noggrann uppsikt på 

ridintäkterna inför hösten. 

KRK har för närvarande 40000:- i kundfordringar, som är äldre än 35 dagar, de som har fått tre 

påminnelser och ändå inte betalt lämnas nu över till inkasso. 

Kundfordringar för ytterligare 60000:- har förfallit de två senaste veckorna. Här bedöms många röra 

ridande som delat upp vårterminsbetalningen och glömt andra inbetalningen. 

Maria S delade ut en resultatrapport avseende enskild tävling vilken gicks igenom, den största 

osäkerhetsfaktorn är hur kostnader skall fördelas (främst caféinköp). 

Ann-Cha meddelade att försök med halmpellets har inletts, så här långt ser det lovande ut. 

Halmpellets är billigare och mer lättmockat än spån, Tommy håller på att kontrollera kostnaderna, 

innan byte sker måste dock en längre period utvärderas. 

 

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

Personal 

Peter gjorde sin sista dag i fredags och börjar på KBAB från och med måndag. 
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Samarbetspartners och sponsorer 

Ett stort tack till Stallboken som var sponsor vid helgens tävlingar då de delade ut en almanacka till 

alla deltagare. 
Lillerud vill sponsra CSS med 1 000kr. 

 

Anläggning 

En container med skräp har skickats iväg. 

Vi har fått nya uttag för bevattning på våra utebanor. 

Att ta vatten från Alsterån behöver ses över igen. 

Igår var det aktivitetsdag då väldigt mycket blev gjort, det märks en stor skillnad när man kommer 

till anläggningen. STORT TACK till de medlemmar som var med och slet. 

 

Hästar 

Vi letar häst och ponny för fullt men det är svårt att hitta några bra. Just nu är vi i kontakt med 

Elizabeth Elmseld. Kontakt har också tagits med Fredrik Hasselberg, Christina Strand och Pernilla 

Nyman för att se om det går att låna någon häst. Åsa Jarvius har låtit oss låna Bidde några dagar. 

Det brådskar att få tag på nya då flera av våra hästar börja känna av att de får gå för mycket. 

 

Utbildningsverksamhet 

Antalet ridande var den 13 maj 253 st (131barn, 122vuxna). Vi måste göra ett ryck för att få fler 

ridande, trycka upp lappar igen och be medlemmar sätta upp på jobbet, skolor, affärer m.m. 

Det är nu bara 5 veckor kvar på terminen, lektionerna slutar lördag den 19 juni och höstterminen 

börjar igen den 5 augusti. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

Nästa stora tävling är 1-3 juli, nationell ponnydressyr, tävlingsledare är Josefin Jansson och Sara 

Nilsson med stöttning av Ann-Cha. 

 

VRF 

Ann-Cha ordnar så att KRK´s styrelse får infomailen direkt från VRF. 

 

Övrigt 

Ann-Cha framförde önskemål om att vi kan göra en Visionsplan, där personal, styrelse och U-SEK 

enas om hur vi vill att KRK ska se ut om tio år och vilka delmål som behöver sättas upp.  

 

§ 7  Uppföljning av säkerheten på ridskolan. 

Annika efterlyste en tydlig handlingsplan på hur information skall spridas till ridande och föräldrar 

då eventuella incidenter eller olyckor sker för att förhindra att olika rykten och versioner sprids. 

Ann-Cha meddelade att personalen är noggrann med att fylla i tillbudsrapporterna men att 

uppföljningen borde ägnas mer tid. 

Nettan visade på HURK´s rutiner. 

En allmän diskussion ledde fram till att vi bör ta fram en checklista på vad som skall göras i olika 

lägen, när skall man ringa och vem skall kontaktas och så vidare.  

Nya grupper har en genomgång vid uppstart, för yngre ridande bör det vara obligatoriskt att även 

förälder är med. 

Kjell betonade att säkerhetsmedvetandet är högt och genomsyrar all verksamhet på KRK, vi kan 

dock bli bättre på att sprida information.  

Det beslutades att alla mediakontakter skall handhas av pressansvarig eller ordförande. 

Ann-Cha, Maria A och Nettan uppdras titta över våra säkerhetsrutiner samt checklista till nästa 

möte. 

 

§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsområden 

Bidrag 

Jonas meddelade via mail att han jobbar med bidragsansökan till kommunen. 
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USEK 

Sara framförde att USEK tycker att efterlevnaden av vår hästhållningspolicy ibland är dålig, det är 

stor variation på om hjälm är på eller inte när hästar tas in eller ut, det finns de som sitter upp utan 

hjälm och ibland är det för många inne i en spilta. Detta trots att flera tillsägelser gjorts, Ann-Cha 

bad om att bli informerad när någon inte följer reglerna. 
 

Anläggning 

Anläggningsdagen i helgen blev lyckad och mycket blev gjort, det syns verkligen att mycket har 

hänt när man kommer till KRK. 
 

Karin meddelade att hon fått några som är intresserade av att vara med i anläggningsgruppen och 

lämnade ett förslag på arbetsuppgifter för gruppen. Efter några mindre justeringar antogs följande 

målformulering för anläggningsgruppen 

 

 Anläggningsgruppen upprättar en handlingsplan i samråd med personalen. 

 En sammanställning över underhåll på anläggningen bör ligga till grund för 

handlingsplanen, planen skall gälla för räkenskapsåret. 

 Anläggningsgruppen lämnar kostnadsunderlag för bidragsansökningar samt till 

nästkommande budget. 

 En långsiktig handlingsplan med långsiktiga mål och visioner bör upprättas för Karlstad 
Ridklubb, där anläggningsgruppen i samråd med ridskolechef (personal) och andra 

berörda arbetsgrupper tar ansvar för delar gällande anläggningen. 

 Anläggningsgruppen har i uppgift att värdera arbetsinsatsen för projekt på anläggningen 

och att utreda möjligheterna till ideella insatser.  

 Anläggningsgruppen skall verka för engagemang från medlemmar i möjligaste mån.  

 Ett nätverk av entreprenörer upprättas i samråd med sponsorgrupp och personal. 

 Anläggningsgruppen jobbar på uppdrag av styrelsen i samråd med ridskolechef. 
 

Tävling / uppstallade 

För närvarande är det fullt i stallet vad gäller uppstallade hästar, eventuellt blir det en tom plats 

till hösten. 

Då det kommit en del nya är det viktigt att informera om hur sommarhagarna används. 

Ann-Cha, Maria A och Eva uppdrogs titta på möjligheterna för Top Team där vi så här långt 

inte lyckats få några sponsorer. 

Maria A tycker att informationen i samlingsrummet bredvid cafeterian är bristfällig vad gäller 

resultat och kommande tävlingar. Hopp- och dressyrkommittéerna uppdrogs anslå aktuell 

information. Det beslutades att Maria A kan köpa in enhetliga fotoramar så att vi kan sätta upp 

en del av till exempel Nisses bilder. 

Uppbindningsmöjligheter behövs på framsidan för gästande hästar, Ann-Cha meddelade att 

Tommy har den uppgiften. 
 

Café 

Annika efterlyser klara direktiv på vad som förväntas av cafeterian vad gäller sortiment och 

öppettider.  

Kjell redogjorde för att vi inte kan räkna med att ha någon anställd personal utan att vi måste 

lägga oss på en nivå som kan hanteras på ideell basis. 

Annika uppdrogs skriva ett förslag till handlingsplan för cafeteriagruppen som kan ligga till 

grund för vidare diskussioner. 

 

 

§ 9 Funktionärer och Södertäljemodellen, diskussion 

Punkten ajournerades till ett extra styrelsemöte.  
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§ 10 Åtgärder: ventilation, dränering, vallen 

Inget nytt att rapportera, Ann-Cha bad Kjell om hjälp med att hitta kontaktvägar på LBC efter deras 

personalförändringar. 

 

§ 11 Beslutlogg 

Punkten ajournerades till ett extra styrelsemöte.  

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades. 

 

§ 13 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Nästa ordinarie möte är på KRK den 20 juni, klockan 17.30. 

Ordförande kallar dessförinnan till ett extra styrelsemöte som i huvudsak behandlar punkterna 9-11. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                         Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Karin Johansson, justerare 


