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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 22 augusti 2011, kl. 17.30 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Maria Andersson, ledamot  

  Lars Boberg, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande 

  Eva Mossberg, ledamot  

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek  

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande:  

  Helene Lindmark, ledamot 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Lars Wendel, suppleant 

 

 

§ 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 Eva Mossberg. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Protokollet från styrelsemötet 2011-06-20 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Maria S redogjorde för halvårsbokslutet per den 30/6, läget ser fortsatt positivt ut även 

om ridskoleintäkterna fortsatt är osäkra vad gäller nya och avhoppade elever inför hösten. 

Positivt är att kostnaderna för vatten, el och renhållning har sjunkit, vissa smärre 

justeringar har gjorts av prognosen. 

 

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

 

Personal 

Ann-Cha ledig v.40, är i Flyinge. 

Lisbeth har semester v.34. 

 

Samarbetspartners och sponsorer 

Formerna för samarbetet med KBAB under 2011 har slagits fast. 

 

Anläggning 

Silon har börjat luta och en ny platta behöver gjutas, lämpligt är då att flytta den till 

framsidan för att underlätta för lastbilarna. Kostnaden bedöms till 5000kr för plattan till 

det kommer kostnader för en gång till stallet. 
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Sly behöver rensas bort från hagarna. 

Offert på nya portar till manegen har kommit, kostnaden ligger mellan 25-35000kr per 

styck. 

LBC har kommit ganska långt med ridvägen men den är mjuk och kommer ta till nästa år 

innan den satt sig. 

Sara har i uppdrag att tillsammans med Tommy och P-O hålla koll på underlaget inför 

CHS 

  

Hästar 

Fleur har gått i pension, såld till en familj i Högboda. 

Celtic och Theresa är fortfarande halta. 

Sasha, ny lektionsponny, fungerar superbra. 

Ghepetto har kommit som ersättning för Lisabona.  

Arabeska funkar fortfarande mycket bra. 

Vi har nu även börjat leta en storhäst till. 

 

Utbildningsverksamhet 

Vi har idag, 17/8, 161 ridande vilket är en liten ökning från slutet på vårterminen. Några 

av de som slutat har bokat in sig på privatlektioner och trimgrupp. 

Enkäterna har inte blivit sammanställda då Ann-Cha inte fått tag på Bengt, Maria S har 

aktuell mail-adress. 

 

Cafeterian 

Vi har skriftligen fått besked från kommunen att vi får laga mat i liten skala i cafeterian. 

 

Övrigt 

27/8 uppstallningsmöte kl.13.00. 

27/8 familjedag. 

20-21/8 läger för funktionsnedsatta 

28/8 dressyrkurs för Ann-Cha och Gubbstuds 

4/9 städdag. 

6/9 frukostmöte för instruktörer på Bellevue 

 

§ 7  CHS. 

 

Sara Nilsson blir tävlingsledare med Bea Allwoodsson som medhjälpare. 

Uteboxar har börjat komma. 

Sara kontaktar Fortum angående öppning av elcentralen för att säkerställa matningen till 

alla bussar, Karin tryckte på att det är bråttom. 

Sponsorer så här långt är Sveland, Region Värmland och KBAB, Ann-Cha är 

sammanhållande, men alla behöver hjälpa till med att försöka få tag på fler. 

Nettan uppdrogs maila uppdaterad sponsorinformation till Nisse för att uppdatera 

hemsidan. 

PO är nöjd med underlaget under förutsättning att en hög med stenmjöl finns tillgängligt. 

 

§ 8  Familjedagen 

 

Useks erbjudande om att ansvara för familjedagen accepterades tacksamt. Den kommer 

att genomföras den 10/9 kl. 14-00-17.00 med bland annat tipspromenad, lotter, café och 

någon uppvisning.  

Medlemmar från styrelsen deltar för att informera om verksamheten. 

Ett info-blad delas snarast ut till grupperna för uppsättning på lämpliga platser, 

Ann-Cha uppdrogs ta fram ett underlag. 

Linn samordnar dagen. 
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§ 9 Säkerhetsdokumenten 

 

Ärendet bordlagdes då personalen inte fått tillräckligt med tid för att lämna sina 

synpunkter . 

 

§ 10 Shettisar på KRK 

 

Önskemål har kommit om att KRK skall kunna erbjuda ridning för de allra yngsta, 

vi har nu fått ett erbjudande om att få låna två shettisar som skulle kunna användas för 

ridlekis och nybörjare. Möjlighet skulle också finnas för drop-in ridning vissa kvällar. 

Ann-Cha uppdras att tillsammans med Sara undersöka kostnader och praktiska detaljer. 

 

§ 11 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gicks igenom och ett antal punkter markerades som klara och påbörjade. 

 

§ 12 Rapporter från samtliga ansvarsområden 

 

Usek 

Usek har gjort en terminsplanering, där bland annat luciashow, spökkväll, flera 

övernattningar och annat skoj är inplanerat. 

Under sommaren så har vi haft fodring under både solsta'hoppet och CSS där vi gått med 

en del vinst. Även fodring under CHS kommer att ske. 

Den 27/8 genomför Usek en aktivitetsdag tillsammans med styrelsen. 

 

Cafeterian 

Försöken att få till en cafeteriagrupp har misslyckats, ingen kom till mötet, vilket innebär 

att vi måste se över hur serveringen skall drivas. 

Cafeterialistan har i huvudsak fungerat under sommaren, Ann-Cha lämnar underlag för en 

ny lista för hösten. 

En noggrann uppföljning av kostnader och intäkter för caféet behöver göras, som det är 

nu går det ungefär jämnt upp. En kortare diskussion hölls om dess öppettider med 

anledning av att det bara är bemannat då och då vilket leder till att föräldrar skickar med 

något att äta eftersom man inte kan vara säker på att det är öppet. Inköp av färdiga 

portioner till tävlingar har fungerat väldigt bra vad gäller att säkerställa att cafeterian 

fungerar med hög kvalitet och en rimlig arbetsinsats, men minskar nettointäkterna. 

Styrelsen var överens om att det måste vara öppet vid tävlingar men att vi måste se på 

behovet och möjligheterna att hålla öppet på helger. 

Lisbeth uppdrogs att utifrån kassarapporterna göra en sammanställning över intäkterna 

för enskilda dagar vilket kan ligga som grund för vidare diskussioner. 

 

Uppstallade och tävling 

Maria A meddelade att hon på grund av förändrade arbetsuppgifter inte längre kan vara 

med i styrelsen. Ordförande tackade henne för tiden som varit och bad henne meddela 

valberedningen som får avgöra om ett eventuellt fyllnadsval behövs. 

KRK har för närvarande två lediga boxplatser vilka annonseras via hemsidan och blocket. 

 

Anläggningsgruppen 

För att hålla lite koll på de projekt som pågår och som är aktuella har en 

projektbeskrivning tagits fram som är tänkt att fungera som ett levande dokument under 

projektets gång, där möten, telefonsamtal och kontakter skrivs ner. 

En offert på betong till spolspiltan är på gång. 

Paddocken dammar mycket då det är torrt vilket provisoriskt är löst med en slang. På sikt 

bör vattenspridare monteras som förses med vatten från ån. 

Ann-Cha uppdrogs kontrollera med Monica på kommunen om det finns någon möjlighet 

att få ett extra bidrag för att förbättra parkeringen innan CHS, bedömd kostnad för geoduk 

och schaktning är 50000:-. 
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SISU 

Styrelsen beslutade att Anna-Karin Svensson skall föras in på listan över godkända SISU- 

och LOK-ledare. 

 

 

§ 13 Övriga frågor 

 

Saras tjänst 

Styrelsen beslutade formellt att Sara Nilsson har en anställning omfattade 75% fördelat 

på fritidsledare, stallpersonal och ridlärare från och med den 1 augusti 2011. 

 

Städdag 4/9 

Karin gör en lista på uppgifter tillsammans med Ann-Cha, fokus skall ligga på städning 

inför familjedagen och CHS. 

Eva och Kjell är på plats för att samordna arbetet. 

Om möjligt skulle det vara lämpligt att byta trasiga lysrör i manegen. 

 

 

§ 14 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

  

 

 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                         Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Eva Mossberg, justerare 


