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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Söndagen den 23 september 2012 kl. 18.00 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Staffan Friberg, suppleant 

  Karin Johansson, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Karin Joghed, ledamot 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Paula Åhs, ledamot 

  Leena Lundin, adjungerad 

  Josefin Friberg, ledamot utsedd av U-sek 

 

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot 

  Inger Jonsson, ordförande 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

   

  

 

§ 1   

  

 

Mötet öppnas 

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Även revisor 

Jan Nyström, som var inbjuden till dagens möte, hälsades välkommen. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg att samtliga verksamhetsområden skrivs ut i 

dagordningen från och med nästa möte. 

 

§ 3  Val av justerare och sekreterare 

Till justeringsman utsågs Maria Sand och sekreterare Jeanette Knöös. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Maria Sand redogjorde för läget och vi ligger just nu något minus jämfört med 

prognosen. Nästa uppdaterade prognos redovisas på nästa möte i oktober.  

En dressyrtävling på häst är inställd och det är en ponnyhopptävling mindre i år 

som påverkar ekonomiskt. 

 

Likviditeten är god men kommer sjunka när våra projekt med dränering och 

ventilation ska genomföras. 

 

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

Personal:  

Sara Nilsson slutade lördag 22/9. Ersättare blir Elin Ek-Take för stalltjänst samt på 

eftermiddagarna som behjälplig för eleverna samt teorilektioner. Maria Persson tar 

över lördagslektionerna. Lina Sandberg tar torsdagslektionen. För lektionerna på 

måndagar har Eva-Lotta Lindberg anställts på timmar. 

Vecka 39-41 har vi en praktikant från Lillerud på anläggningen. 
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Hästarna: 

Leena redogjorde om läget med skolhästarna. 

 

Anläggningen: 

Spån är beställt till ridhusbotten för uppblandning efter CHS. 

Ny rutin för kvällsfodring på vardagar fr o m nästa vecka. Information både 

muntligt och skriftligt till de lektionsgrupperna det berör kommer förmedlas av 

ridlärarna. 

 

Utbildningsverksamheten: 

Maria Sand och Leena uppdrogs att räkna på ifall KRK kan erbjuda rabatterat pris 

för elevers andra och tredje ridtillfälle. Underlag mailas ut till styrelsen. 

Årskurs 9 på Norrstrandsskolan har bokat 3 tillfällen för ridning. 

Kontaktat Peter Markne för en kombinerad hopp/dressyr clinic innan årets slut.  

En tjej på Lillerud vill ha en clinic hos oss med Piia Pantsu. Återkommer med 

datum, blir troligen i oktober. 

Leena, Maria och Lina åker på instruktörskurs samt clinic med Rolf-Göran 

Bengtsson på Strömsholm onsdag 7 november. 

En presentationsfolder behöver göras. Karin Joghed åtog sig att ordna tryckning. 

 

§ 7  Rapporter från samtliga ansvarsområden 

 

Projektgruppen (fd Anläggning) 

Anläggningsgruppen kommer numera tillhöra Engagemang & Ansvar. De utför 

enklare arbeten på anläggningen. Projektgruppen strukturerar upp varje projekt, 

sätter en budget och prioritetsordning på order av ridskolechef och/eller Styrelsen. 

 

Gällande ventilationen så beslutar vi att anlita IBT Konsult. Material, montage och 

extra friskluftsintag i väggarna tillkommer. Nettan kontaktar IBT Konsult och ber 

dem komplettera offerten. 

Borrning av hål i nederkant av spilt- och boxväggar för bättre genomströmning av 

luften ordnar vi själva. 

 

Dränering har UTAB fått i uppdrag att göra. Ett första möte kommer hållas på 

fredag om utförande. Först på listan står att få bort vatten från innergården och 

byggnaderna. 

 

U-sek. 

Många barnkalas är inbokade under hösten. En folder med information att dela ut 

behövs, många som vill veta mera och ev börja rida. Måste bli snabbare på att 

besvara förfrågningar om barnkalas. 

 

Ta fram förslag på engagerade ungdomar som vill gå ULK-kurs nästa omgång. 12-

13 januari, 2-3 februari och 2-3 mars 2013.  

 

Vad gäller för fyrhjulingen? Vem får köra den? Räknas anläggningen som 

inhägnat område? Jonas kollar upp vad som gäller. Nettan kollar vad en kurs för 

förarbevis kostar.  

 

Engagemang & Ansvar 

Städdagen 9 september var välbesökt, ca 50 medlemmar kom och gjorde en insats 

i rabatter, hagar, tvättning av staket, städning, målning, slyröjning mm. Stor 

skillnad blev det på anläggningen. En privatlektion lottades ut bland deltagarna. 

Funktionärerna på CHS fick fin kritik från ryttarna. Karin Joghed skriver ihop en 

sammanfattning så att vi ska kunna bli bättre till nästa år. Att ha en funktionärs-

samordnare var uppskattat av funktionärerna.  

 

E&A-gruppen har under två veckor värvat ridelever, uppstallade med flera till 

olika arbetsgrupper. Kommer fortsätta med detta varje terminstart. 
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Taccofest kommer det att bjudas på 14 oktober för alla som på olika sätt bidragit 

till att vi kunnat genomföra årets tävlingar.  

 

Tydlig tävlingsledning. En budget. Vara ute i god tid med proposition, bokning av 

utrustning etc. 

 

Idag har vi Dressyrkommité och Hoppkommité. Ifjol hade vi en Tävlingskommité. 

Leena uppdrogs att kolla hur det varit tidigare och ur det varit. Rapportering på 

nästa möte. 

 

Bidrag& Fonder 

Två ansökningar till Stiftelsen Billerud ABs Sociala fond skickas in. Dressyrstaket 

och hinderpark från Safety System. Nettan skickar in. 

 

Cafeteria 

Paula redogjorde för erfarenheterna från mathållningen under CHS och 

presenterade ett alternativt sätt som blir mer kostnadseffektivt. Paula jobbar vidare 

med detta. 

 

Media 

Jonas mailade ett pressmeddelande 11 september till samtliga tidningar och övrig 

media i Värmland om CHS. NWT har hört av sig om att de hade velat bevaka årets 

CHS efter en upprörd läsare hört av sig då ingen artikel har skrivits. Jonas har 

svarat NWT sporten.  

 

SISU/LOK/Idrottslyftet 

Rapportering till SISU har gjorts för samtliga stora tävlingar som varit under året. 

Påbörjat registrering av höstterminens lärgrupper.  

 

Idrottslyftet har öppnat upp för en extra ansökan. Leena och Nettan tittar på vad vi 

kan göra för ansökan. 

 

Önskemål framkom om det finns möjlighet till Föräldrakurs och Riders Resque. 

 

§ 8  Beslutsloggen 

Inga uppdateringar denna gång. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 

Revisor Jan Nyström 

Jan Nyström presenterade sig och delgav styrelsen hur han ser på sitt uppdrag som 

revisor för Karlstads ridklubb.  

 

Bidragsansökan till kommunen  

Leena och Inger har varit till Monica Gundahl med vår ansökan. Behöver 

kompletteras med vad vi hittills har gjort för tidigare bidrag. Maria Sand uppdrogs 

att sammanställa en ekonomisk redovisning till kommunen. 

 

Ekonomimöte 

Förslag på nytt datum är söndag 21 oktober kl.15.00. Jonas mailar ut om detta 

datum blir bra. 

 

Svenska Spel Svea 

Erbjuder spelarna att stödja sin favoritklubb. Maria Sand ansluter oss på Svenska 

Spel så medlemmarna kan välja oss. Annika Å får uppdraget att lägga ut 

information om detta på hemsidan.  

 

SISUhelg för styrelsen 

6 styrelsemedlemmar är anmälda till SISU-helg på Selma Spa, 29-30 september.  
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Elavtalet med Energibolaget 

Elavtalet går ut 31 december 2012. Leena tar in nya offerter från olika elbolag. 

Jonas hjälper till med att välja bolag. 

 

 

 

 

 

§ 10 Mötet avslutas 

 

Vice ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

–------------------------------ 

Jonas Norén,  

vice Ordförande 

 

 

 

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

Maria Sand 

Justerare 

 

 

 

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

                                                       Jeanette Knöös 

                                                       Mötets Sekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 


