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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

Tid: Söndagen den 20 januari 2013 kl. 18.00 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Inger Jonsson, ordförande 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Staffan Friberg, suppleant 

  Karin Joghed, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Josefine Friberg, ledamot utsedd av U-sek 

  Leena Lundin, vikarierande ridskolechef, adjungerad 

  Paula Åhs, ledamot 

 

Frånvarande: Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

       

   

 

§ 1  

  
Mötet öppnas 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Paula Åhs. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Maria Sand redogjorde det ekonomiska läget.  

Årets resultat hamnar på minus och det beror bl.a. på att vi haft ökade spån- och 

hökostnader samt personal- och veterinärkostnader jämfört mot budget. 

Styrelsen beslutar därför att göra ett uttag på 90.000:- ur den underhållsfond som 

Krk har. 

Fokus 2013 måste ligga på att öka Krk:s intäkter. 

Budgetarbete för 2013 pågår. 

 

Maria, Leena, Inger och Lisbeth träffar revisorerna den 30/1 2013.  

Handlingarna till årsmötet läggs ut på Krk´s hemsida två veckor före årsmötet den 

23/2 2013. 

 

 

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

Leena lämnar rapport om verksamheten. 

Styrelsen beslutar, med hänsyn till rådande ekonomiska situation att ge Leena 

uppdraget att effektivisera verksamheten. 

 

Anläggningen är uthyrd under några tillfällen under våren, bl.a. till Svenska 

Ridsportförbundet och Värmlands ridsportförbund. 
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§ 7  Rapporter från samtliga ansvarsområden 

Anläggning 

Ventilationen  

Styrelsen beslutar att anta IBT´s förslag, vilket medför komplettering med lådor. 

Nettan kontaktar IBT för offert på arbetet. För att få en jämförande offert kontaktar 

Karin Johansson en alternativ firma. 

 

Tvättstugan ska fixas snarast möjligt. Leena köper in ställningar till maskinerna så 

att arbetet kommer igång. 

 

Engagemang och Ansvar 

Gruppen tar en ny vända och finns i stallet för att möta upp medlemmar igen v. 6 

Under våren finns fokus på måleriarbeten. 

 

U-sek. 

U-sek har årsmöte den 17 februari 2013. 

 

 

Cafeteria:  

Vi har fått frågan om medlemmar kan få ha cafeterian öppen. En plan för detta 

behövs och Leena återkommer när det finns mer konkret information om hur det 

skulle kunna bli verklighet. 

 

  

§ 8 Övriga frågor 

Verksamhetsberättelse 2012.  

Alla delar mailas till Inger som sammanställer verksamhetsberättelsen. 

 

Ordförande på årsmötet 

Inger kontaktar Per Holm och Kerstin Berg och frågar om någon av dem kan vara 

ordförande på årsmötet.  

Sekreterare på årsmötet är Annika Åkerlund.  

 

Jonas Norén presenterar tävlingsligan på årsmötet. 

Inger ber Lisbeth ta fram tioårsnålar till årsmötet. 

 

Medlemsavgifter 

Styrelsen beslutar att medlemsavgifterna 2014 skall vara oförändrade. Styrelsen 

ska se över medlemsavgiften när det gäller familj. 

 

KRK´s Alkoholpolicy 

Styrelsen beslutar att behålla den alkoholpolicy som finns i klubben sedan tidigare, 

men hänvisning till SvRF´s policy. 

 

§ 9 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

–------------------------------ 

Inger Jonsson 

Ordförande 

 

 

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

Paula Åhs 

Justerare 

 

 

 

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

                                                       Annika Åkerlund 

                                                       Sekreterare 

 

 

 

 


