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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

Tid:                  Söndagen den 18 november 2012 kl. 18.00 

Plats:                KRK 

 

Närvarande: Inger Jonsson, ordförande 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Staffan Friberg, suppleant 

  Karin Johansson, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Josefine Friberg, ledamot utsedd av U-sek 

  Leena Lundin, vikarierande ridskolechef, adjungerad 

Frånvarande: Paula Åhs, ledamot 

  Karin Joghed, ledamot     

   

 

§ 1  

  
Mötet öppnas 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av sex övriga frågor. 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Josefine Friberg. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Maria Sand redogjorde det ekonomiska läget. Vi summerade att klubbens 

ekonomiska förutsättningar kräver en årlig översyn. 

Ett nytt löneavtal för personalen är klart. 

Styrelsen besluter att anta nya ridpriser för lektionsverksamheten vilket innebär en 

prisökning på ca 5 %. 

Maria Sand lämnar ett förslag gällande prisrabatter. En paketering skall diskuteras 

fram och beslut tas av styrelsen vid nästa styrelsemöte. 

En revidering av priser för uppstallning skall ske i mars 2013 och ärendet 

bordlägges till nästa styrelsemöte. 

 

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

Leena lämnar rapport om verksamheten. 

 

 

§ 7  Rapporter från samtliga ansvarsområden 

Anläggning 

Dränering är påbörjad på västra sidan och etapp 1 är så gott som klar! 

 

Engagemang och Ansvar 

Inget att rapportera denna gång. 

 

U-sek. 

U- sek. har fem möjliga platser till ungdomsledarkursen. Styrelsen enas om att det 

bör finnas tydliga förväntningar på motprestationer för dem som går dessa kurser.  
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Förslag: U-sek och Leena Lundin bildar en grupp bestående av dem som tidigare 

gått kursen. Sammankallande är Leena. 

 

3-4 personer går på ”Ung i styrelsen” den 25 november. 

 

9 december arrangerar U-sek traditionsenligt det årliga Luciafirandet. 

 

Cafeteria:  

Inget att rapportera denna gång. 

 

Bidrag: 

Nettan håller på att sammanställa rapporter till idrottslyftet. 

 

 Beslutsloggen 

Inga uppdateringar denna gång. 

 

§ 8 Övriga frågor 

Social policy 

Vi luftar vårt nuvarande beslut gällande KRK´s alkoholpolicy. Punkten bordlägges 

till nästa möte. 

 

Ersättning lagavgift 

Krk betalar lagavgift för lag bestående av Krk-ryttare. Överenskommelse skall ske 

innan varje tävling vid tveksamheter gällande det. 

 

Remiss 

Värmlands ridsportförbund bjuder in till diskussionskväll gällande ridsportens 

organisation och framtid, den 4 december. Nettan, Inger och ev. Jonas går på det. 

Nettan sammankallar ”gruppen” som varit där så att de kan göra en 

sammanställning av vad som togs upp. 

 

Luciashowen 

Under luciashowen kommer Karlstad Hästsport och Svenska hästars värn kommer 

att finnas på plats i cafeterian.  

Vi kommer också att ha ett varulotteri, Leena organiserar detta och övriga i 

styrelsen hjälps åt att fixa priser. 

 

Årsmötet 

Styrelsen beslutar om datum för årsmötet som blir den 23 februari 2013 kl. 12.00. 

Vid nästa styrelsemöte ägnas tid åt hur vi förbereder oss inför det. Inger bjuder in 

valberedningen att delta vid nästa styrelsemöte. 

 

Tvättstugan 

Leena har köpt in en ny tvättmaskin och tvättstugan byggs om måndag-tisdag 

vecka 47. 

 

§ 10 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

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

Inger Jonsson 

Ordförande 

 

 

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

Josefine Friberg 

Justerare 

 

 

 

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

                                                       Annika Åkerlund 

                                                       Sekreterare 

 

 

 

 


