
 

  Sidan 1 av 4 

 

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 21 november 2011, kl. 17.30 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande 

  Eva Mossberg, ledamot 

  Jonas Norén, vice ordförande (från och med punkt 5) 

   Maria Sand, ledamot 

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek  

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot  

  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 samt att ridskoleavgifter för 2012 kommer att 

hanteras under punkt 5. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Jeanette Knöös. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

 

Protokollet från styrelsemötet 17/10 2011 godkändes och lades till handlingarna. 

Kjell meddelade att Newbodyförsäljningen i det närmaste är klar. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

 

Maria redogjorde för läget per den 31/10 2011, efter en del smärre justeringar av prognosen pekar allt på 

att vi i det närmaste kommer att nå det budgeterade noll-resultatet, Maria uppmanade att hålla koll på 

personalkostnaderna. 

Maria redogjorde för ridskoleavgifterna som inte ändrats de senaste två åren trots att kostnaderna för 

verksamheten ökat, till exempel har lönekostnaderna ökat med 5%.  

Styrelsen var överens om att avgifterna bör justeras vartannat år för att inte få allt för stora höjningar. 

Maria föreslog att ridskoleavgifterna skall höjas med 5% från och med den 1/1 2012, styrelsen beslutade 

enhälligt att anta förslaget. 

Maria uppdrogs att räkna över uppstallningskostnaderna till nästa styrelsemöte för att vara underlag för 

ett beslut om eventuell höjning från och med den 1/3 2012. 

Vi bör i vår marknadsföring trycka på att vi har mycket duktiga instruktörer och hästar samt att vi skall 

arbeta vidare på att höja anläggningens status. 
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§ 6 I Verksamhetsrapport: personal- och hästläget, antal ridande, uppstallning. 

 

Personal 

 

Från arbetsförmedlingens Fas 3 kommer Tina som skall jobba hos oss från den 24/11 2011 till den 24/5 

2012, hon kommer att ansvara för städning och jobba med administration. Ann-Cha uppdrogs kolla med 

Tina om det är ok att presenteras på hemsidan. 

Alla medarbetarsamtal är klara och personalen har även haft brandutbildning. 

Personalen har haft möte om KRK in i framtiden, frågeställningen var: Hur jobbar vi mot vår vision 2020. 

 

Anläggning 

 

Det har uppstått ett problem med ombyggnationen av ventilationen, vi lyckas inte hålla måtten inne i 

boxarna. Ann-Cha jagar länsstyrelsen för att klara ut detaljerna innan arbetet påbörjas.  

Fläkten i duschspiltan är klar. 

Tommy, Karin och Ann-Cha har haft ett möte med LBC och tittat på hur vi vill lägga upp jobbet med 

dränering. Karin har gjort en karta där åtgärderna som behövs är prioriterade. 

 

Hästar 

 

Alla hästar är friska. 

 

Vi kommer att få låna en D-ponny mot foder till dess att den blivit såld, ägaren står för försäkring och 

övriga kostnader. 

 

Utbildningsverksamhet 

 

Vi har idag, 18/11, 263 ridande/vecka, då är inte trim, ponnyhyrarna och stallgruppen medräknade. 

Ökningen beror bland annat på att vi startat upp en ny ponnygrupp på måndagar. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

 

Klubbhoppning med många lyckade starter genomfördes den 20/11 2011. 

U-sek deltar på skyltsöndagen den 27/11 2011. 

Anläggningen uthyrd till brukshundsklubben den 4 dec. 

 

Uppstallning 

 

Det är för närvarande fullt i stallet och vi har en kö. 

 

Övrigt 

 

Josefin Strid kom i helgen på åttonde plats i riksmästerskapet för lektionsryttare, STORT GRATTIS. 

Ridskolan i framtiden, den 24/11 2011 är det möte med kommunen och Karlstadklubbarna med 

ridskolechefer och deltagare ur styrelserna. 

Brandutbildning för u-sek och uppstallade sker måndag den 28/11 2011 kl.18.00, styrelsen är givetvis 

välkommen. 

 

 

§ 7  Säkerhetsdokumenten 

 

Morgan på Räddningstjänsten i Karlstad har gått igenom materialet och lämnat sina synpunkter, Jonas 

kommer att sammanställa och renskriva. 
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§ 8 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gicks igenom med följande kompletteringar 

 

2010-14       Klarmarkerades, gruppens uppgifter tas av anläggningsgruppen. 

2011-07       Brandutbildning har genomförts för personalen, 28/11 blir det usek och styrelsen. 

2011-45       Klarmarkerades, Nettan har sammanställt ideella insatser. Jonas och Linn tar över 

                    bollen under 2011-46. 

2011-47       Påbörjas, Ann-Cha uppmanar dressyr- och hoppkommittéerna att komma med önskemål 

                    till budgeten för 2011. Linn tar in synpunkter från ridskolan. 

2011-57       Klarmarkerades, leasingavtalet med Xenophon är löst och vi har nu ett licensavtal. 

2011-62       Klarmarkerades, vi kan rensa diket norr om vallen. 

2011-63       Påbörjas, försök med varuautomat skall ske. 

2011-64       Klarmarkerades, riktlinjerna för arbetena med dränering är klara. 

 

§ 9 Rapporter från samtliga ansvarsområden 

 

Usek 

 

Usek efterlyste deltagare från styrelse och personal till duellhoppningen på luciashowen, namn som 

föreslogs vid sittande bord var Kjell, Maria, Ann-Cha, Annika och Lina. 

 

SISU 

 

Vi har hittills rapporterat in ca 1200 timmar till SISU, prognosen för året är ca 1500 timmar. I resurspengar 

blir detta ca 35000 kr som används till arvoden till föreläsare, böcker och material till kurser som hållits 

under året, eventuellt överskott kan inte sparas till nästa år. 

Kvarvarande kurser som är i samarbete med SISU  

- Blockteori Hältor med veterinär Henrik Magnusson, 23/11 2011  

- Sits, form och Balans-kurs, 27/11 2011  

- Sadelinpassning, 7/12 2011  

Biljetter till föreläsningar Svensk Idrott Världens Bästa, 4 biljetter/föreläsning, Ann-Cha ansvarar för att 

dessa fördelas till personer som gjort insatser för KRK. 

 

Anläggningsgruppen 

 

Karin meddelade att vi fått löfte om 6 biljetter till FBK´s hemmamatcher, Karin uppdrogs att tillsammans 

med Ann-Cha plocka fram lämpliga arbetsuppgifter där biljetterna kan bli belöning. 

Anläggningsgruppen har haft ett möte där projektlistan gicks igenom och då det finns stora 

underhållsbehov och många önskemål föreslog Lars att styrelsen bör ägna en dag åt att diskutera möjliga 

vägar att hitta ytterligare finansieringsvägar. Styrelsen beslutade att preliminärt reservera lördagen den 

21/1 2012 för ett längre möte. Lars och Karin uppdrogs att till nästa styrelsemöte ha ett förslag på 

dagordning, det skall då också beslutas vilka utöver styrelsen som bör vara med. 

 

 

§ 10 Övriga frågor 

 

Varuautomat 

 

Helene redovisade en offert från Selecta där vi kan prova i tre månader till en kostnad av 690:-/månad 

exkl. moms, vi förbinder oss att köpa varorna från Selecta men kan även fylla på med varor från vårt eget 

lager, leveranstiden är ca tre veckor. Styrelsen beslutade att vi provar i tre månader, om möjligt så att den 

är på plats innan jullovsaktiviteterna. 

 

Städdag 

 

Karin tittar tillsammans med Ann-Cha på hur vi bäst kan utnyttja de hockeybiljetter vi fått. 
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§ 11 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

  

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande   Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

_________________________________ 

Jeanette Knöös, justerare 


