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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Söndagen den 20 maj 2012 kl. 18.00 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Inger Jonsson, ordförande 

  Staffan Friberg, suppleant 

  Karin Joghed, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Maria Sand, ledamot – kom till punkt 5 

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Paula Åhs, ledamot 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

  Josefin Friberg, ledamot utsedd av U-sek 

 

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot  

 

     

   

 

 

§ 1  

  
Mötet öppnas 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg på §9 Övriga frågor – Öppet hus, ansvarsområden i 

styrelsen samt att §5 Ekonomisk rapport tas när kassören Maria Sand kommer. 

 

§ 3  Val av mötets sekreterare och justerare 

Till mötets sekreterare utsågs Jeanette Knöös och till justeringsman utsågs Karin 

Johansson. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Diskussion om vad som ska stå i protokollet som ligger på hemsidan. På ekonomi så ska 

inga siffror redovisas, olika investeringar är OK, Budget följer/följer inte enligt planen. 

Allmän information. Inget personligt. 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport – redovisades efter §8 

Kostnaden för spån/halmpellets ligger fortfarande lite högt, ytterligare inköp av 

halmpellets behöver göras innan terminslut. Frågan kom upp om att byta till 

bränslepellets istället som är billigare. Detta provar Bellevue PRK. Ann-Cha utreder om 

det kan vara ett alternativ. 

Elkostnaden något lägre pga av den milda vintern som varit. 

Posten Kommunbidrag justeras varefter projekt avslutas. 

Personalkostnaden något hög. Beror på högre grad vikarier vid sjukdom. 

 

Ansökan till kommunen behöver skrivas ihop och skickas in nu. Alla har fått tagit del av 

2011 års ansökan genom Jonas. Den behöver uppdateras och skickas in efter nästa 

styrelsemöte. 
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Riktlinjer har tagits fram för kondoleans och födelsedagar för personal, styrelsemedlem 

och medlemmar. Samt för avtackning av styrelsemedlemmar.  

 

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

 

Personal:  

Några samtal med förfrågningar om tjänsten har kommit.  

 

Samarbetspartners och Sponsorer: 

Ansökan har skickat till Region Värmland för de nationella tävlingarna, CSS 

ponnydressyr och CHS hästhoppning. 

 

Anläggning: 

Har haft möte med Henrik Nilsson på Fläktteknik angående ventilation.  

Dörrar till ridhuset är beställda och kommer runt 11 juni. Ska vara klara till CSS, 29 juni-

1 juli. 

Möte med ny kontaktperson från LBC för ridvägar, markplanering etc. 

 

Hästar: 

Cobweb har fått sin käke opererad. Förmodligen fastnat i spiltgallret. 

Castella är såld till Säffle. 

 

Utbildningsverksamhet: 

Antalet ridande den 19 maj är 270 st (154 barn, 116 vuxna). Då är inte trim, 

ponnyhyrarna och Malin medräknade. 

Det har startats en nybörjargrupp för vuxna på onsdagar kl.17.00. En ponnygrupp håller 

på att startas upp på fredagar kl.17.00. Vi vet redan nu att några av de som rider kommer 

sluta till hösten. 

Sommarlägren börjar fyllas. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet: 

20 maj KM i dressyr 

10 juni lokal dressyr för häst med div 3 

 

VRF: 

23 maj inspirationskväll. Josefin Friberg, Sara Andersson och Jeanette Knöös går. 

24 maj kurs för Personalen – Friskvård för häst 

 

Övrigt: 

Har haft möte med riksdagspolitiker Susanna Haby och berättat om ridskoleverk-

samheten. 

Klart att Filip Ågren kommer och hoppar på vår familjedag. Har med sig sina tävlings-

ponnyer och visar några språng på 1.40m!!! 

 

§ 7  Beslutsloggen 

Inga uppdateringar denna gång. 

 

§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsområden 

Anläggning 

Dränering - Karin Johansson har haft möte med Per Anders Arvidsson. De har tittat på 

marken runt anläggningen. Med hans hjälp har en prioriteringslista tagits fram.  

Se bilaga 1. 

Etapp 1: få bort vatten runt ridhus och stall, brunnarna på baksidan justeras så de fungerar 

igen. Dika vid vallen, stuprören på ridhuset ansluts till diket på långsidan, 3 diken på 

parkeringen först innan grus läggs på. Visade skiss på detta. 

Etapp 2: Utestallet 

Etapp 3: Hagarna 

Beslut: Offert tas in på etapp 1 av Karin Johansson. 

 

 

http://www.krk.se/protokoll/styr120520_bilaga1_etapper.pdf
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Dörrar till ridhuset - Jeanette och Ann-Cha hade möte 25 april angående att ta beslut 

gällande portarna till ridhuset. 2 offerter hade tagits in. Vi enades om att anlita Torverk i 

Torsby. De får uppdraget på totalentreprenad. 9 maj hade Ann-Cha möte med Torverk. 

 

Ventilation – Jeanette har haft möte 25 april med Bo Selander, IBT Maskiner, på KRK för 

genomgång av ventilationen. Det finns ny filterduk att byta ut på boxsidan samt nya 

strumpor till spiltsidan. Offert beställdes. Den 18 maj pratade Jeanette per telefon med Bo 

om offert. Fick prisuppgift muntligt på materialkostnad för ny filterduk är ca 6000 kr + 

material till ”lådorna”. Beräknad tidsåtgång: 5 dagar för 2 duktiga snickare. Bo har 

idagsläget inte hittad någon firma som kan utföra arbetet.  

Bo Selander har även pratat med Johan Sigvardsson, Länsstyrelsen Djurskydd & Vilt, om 

förprövning behöver lämnas in på denna lösning. Och det ska inte behövas då det är inte 

är någon förändring av befintligt ventilationssystem. 

 

Energieffektivisering – Riksidrottsförbundet och Energikontoren i Sverige har ett projekt 

som heter ”Uthållig Idrott”. Det är ett samarbete om att effektivisera energianvändningen 

på idrottsanläggningarna. Målet är att varje förening ska kunna spara minst 15 % i sina 

anläggningar. Jeanette har tagit kontakt med Energikontor Värmland och anmält KRK till 

detta. Projektet är ännu i startgropen men ska vara igång till hösten. Kontakt är tagen med 

Kristina Dersjö, Projektledaren heter Olof Edén. 

 

U-sek. 

U-sek. har haft Twilight-maraton med övernattning.  

U-sek har 4 deltagare i ”Ung i styrelsen” som anordnas av VRF. 

KRK vann tävlingen ”Vi i stallet” med temat ”krya kusar”.  

Sommaravslutning i juni för alla medlemmar. 

 

Gruppen för Ideellt arbete 

Gruppen har haft sitt första möte, 14 maj. Förslag togs fram på arbetssätt för ökat ideellt 

arbete från medlemmar på KRK. Projektplan sätts ihop utifrån ett Nuläge, Önskat läge 

och Hur tar vi oss dit. Detta presenterades av Karin Joghed, sammankallande i gruppen. 

Övriga deltagare är Paula Åhs, Helene Lindmark, Sara Andersson och Josefin Friberg. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 

Ansvarsområden i styrelsen 

Jonas har gjort en sammanställning på nuläge och reflektion av olika ansvarsområden 

som funnits tidigare i styrelsen. Anläggningen, all verksamhet och alla medlemmar är 

styrelsens gemensamma ansvar. Uppdelning i ansvarsområden syftar bara till att fördela 

arbetet inte ansvar. 

Ansvarsområden för nuvarande styrelse att fördela: 

Cafeteria: Paula Åhs. Paula har alltid det yttersta ansvaret för cafeterian och det är viktigt 

att detta är förankrat hos tävlingsledarna. 

Sponsor: Helene Lindmark och Ann-Cha 

Media: Jonas Norén 

Anläggning: Karin Johansson, som länk till anläggningsgruppen. 

IdrottOnline Idrottslyft/SISU/LOK: Jeanette Knöös 

Personalfrågor: Inger Jonsson 

Säkerhet: Jonas Norén och ridskolechef 

Fonder & Bidrag:  

Medlemsvård: Karin Joghed 

Ansvarsområde som fördelas på andra än styrelsen: 

Uppstallade: Ridskolechef 

Tävling: Dressyrkommitté och Hoppkommitté tillsammans med ridskolechef 

IT & Data: Ridskolechef 

 

Förslag på uppdaterad ”KRKs vision” presenterades av Jonas. 

 

Onsdag 23 maj kommer FBK kansli på besök och provrider. 
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Öppet hus/hästens dag söndag 27 maj kl.11.00  - 15.00 

Varje hel timme är det aktivitet i ridhuset däremellan prova-på-ridning. 

11.00 Invigning med dressyruppvisning 

12.00 Hoppkadrilj 

13.00 Tömkörning 

14.00 Filip Ågren hoppar 1.40 m  

Cafeteria, grilltält, rithörna, historik, körning med Emil, tipspromenad, bajsbingo, 

ponnyridning mm. 

 

Svar av Ann-Cha har skickats till Henrik Nilsson angående ärendet Ponnyhoppning 29 

april. 

 

Svar av Ann-Cha har Mai-Liss Hansson fått angående ärendet Alfa. 

 

 

§ 10 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

–------------------------------ 

Inger Jonsson, ordförande 

 

 

 

--------------------------------- 

Karin Johansson 

justerare 

 

 

 

                                                       ----------------------------------- 

                                                       Jeanette Knöös 

                                                       Sekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 


