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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid:                  Söndagen den 19augusti 2012 kl. 18.00 

 

Plats:                KRK 

 

Närvarande: Inger Jonsson, ordförande 

  Staffan Friberg, suppleant 

  Karin Johansson, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Paula Åhs, ledamot 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

  Karin Joghed, ledamot 

  Leena Lundin, vikarierande ridskolechef, adjungerad 

Frånvarande: Josefine Friberg, ledamot utsedd av U-sek  

    

   

     

   

 

 

§ 1  

  
Mötet öppnas 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av fyra övriga frågor. 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Heléne Lindmark. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Maria Sand redogjorde halvårsutfallet som på vissa poster visar ett lite sämre 

utfall, men i helhet ligger vi bra till. Det saknas lite sponsorintäkter och vi har haft 

veterinärkostnader har varit relativt höga under våren.  

Under hösten kommer styrelsen att fokusera på arbetet mot lönsamhet i klubben, 

och framför allt diskutera vilka möjligheter vi har att öka våra intäkter, bl. a. då 

genom sponsring 

 

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

 

Personal:  

Vikarie för Ann-Cha under hennes föräldraledighet, Leena Lundin presenterade 

sig för styrelsen. 

 

Två hästar har lämnat oss i sommar, Falken och Ricardo blev utdömda av veterinär 

och betar nu på de evigt gröna ängarna. 

Vi har två nya hästar, Jerry och Deloy, som förhoppningsvis ska kunna gå 

lektioner snart. 
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U- sek får stort beröm för sitt arbete med ommålning och uppfräschning av 

uppehållsrummet. Ett arbete som kom till med hjälp av de pengar de vann efter 

omröstningen på Bingo-palatsets facebook-sida! 

 

Den 29 augusti är det Öppet forum för ridsportens framtid, med Värmlands 

ridsportförbund, på Scandic Klarälven. Öppet för alla! 

 

Vi för en kort genomgång av resultatet från enkäterna som varit ute bland 

medlemmarna.  

 

Vi lyfter frågan om vi ska sälja New Body kläder igen, och styrelsen var positiv 

till det. Inger får i uppgift att kontakta Kjell och höra om han kan vara 

kontaktperson även denna gång, mot New Body. 

 

Frågan gällande alkoholservering i samband med tävlingar kom åter på tal. Vi har 

ett beslut gällande detta, som ligger över CHS, därefter gör vi en utvärdering av 

efterfrågan och ser över om vi behöver ta något nytt beslut gällande 

alkoholservering. 

 

 

§ 7  Rapporter från samtliga ansvarsområden 

Anläggning 

Anläggningsgruppen vill ha uppdrag från styrelse eller personal. Då ser 

anläggningsgruppen över vilka resurser som behövs och kan vända sig till 

Engagemang och ansvarsgruppen, som i sin tur engagerar medlemmar till 

uppdraget. 

Karin har skickat offertförfrågan till UTAB, NCC och Skanska gällande 

markarbeten och framför allt då parkeringen. 

Gällande ventilationen saknar vi fortfarande offert från Fläktteknik. Ann-Cha 

ligger på så att vi får in den senast 26 augusti då beslut gällande ventilation bör tas. 

 

Engagemang och Ansvar 

Från och med måndag 20 augusti finns representanter från gruppen Engagemang 

och Ansvar i stallet för att informera medlemmarna om vikten av deras 

engagemang. 

Minst 2 halvdagar per termin behöver varje medlem engagera sig ideellt, och 

tanken är nu att man ska kunna ange vilket område som passar var och en bäst,  

och dessutom ha en kontaktlista att ta fram när vi behöver få in resurser. 

 

U-sek. 

U-sek har gjort ett jättejobb som snyggat till vårt uppehållsrum så fint! 

 

Cafeteria:  

Låset i cafeterian är utbytt, och nycklar har Paula, Micki och Leena. 

 

Bidrag: 

Anläggningsgruppen har gått igenom ansökan till kommunen och justerat priserna 

så att det ligger rätt.  

Ansökan lämnas personligen av Leena och Inger, som bokar en tid. 

 

§ 8  Beslutsloggen 

Inga uppdateringar denna gång. 

 

 

§ 9 Övriga frågor 

 

Karin Joghed uppdaterar informationen ”Välkommen till KRK” och sätter upp i 

stallet. 

 

Ann-Cha åtar sig att tacka dem som har haft våra hästar på sommarbete! 
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KRK ”gilla-sida” på Facebook är nu klar och uppe.  Leena och övriga instruktörer 

skall ha administratörsrätt, samt Felicia Holm Karlsén från U-sek samt Annika 

Åkerlund från styrelsen. 

 

Vi har fått en fråga om vi ska ha huvtröjor med KRK-loggan på, med tanke på 

säkerheten vill vi inte beställa det, men vi kan titta på ett alternativ på en tjockare 

tröja med dragkedja, utan huva.  

Nettan svarar på mailet med frågan. 

 

Inkommande mail till KRK ansvarar Leena för att svara på, med en kopia tillagt 

till styrelsen. 

 

Jonas och Karin återkommer snarast med ett datum för ett nytt framtidsmöte för 

styrelsen. 

 

 

 

§ 10 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

–------------------------------ 

Inger Jonsson 

ordförande 

 

 

 

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

Heléne Lindmark 

justerare 

 

 

 

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

                                                       Annika Åkerlund 

                                                       Sekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 


