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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Söndagen den 24 mars 2013 kl. 17.00 

 

Plats: Park124, Kronoparkens centrum 

 

Närvarande: Karin Joghed, ordförande  

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Pär Mollstedt, ledamot 

  Staffan Friberg, suppleant 

  Jeanette Knöös, suppleant, mötets sekreterare 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Paula Åhs, ledamot 

  Leena Lundin, adjungerad 

  Terese Svensson, ledamot utsedd av U-sek 

  Matilda Ivarsson, personlig suppleant utsedd av USEK 

 

 

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

 

  

  

  

 

§ 1   

  

 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor med Anläggningsavgift 

2013 och massor från LBC Bergtäkt. 

 

§ 3  Val av justerare och sekreterare 

Till justeringsman utsågs Helene Lindmark och mötets sekreterare Jeanette Knöös. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Beslutsloggen 

Loggen är uppdaterad. Den ska skickas ut till styrelsen efter att senaste mötets 

protokoll är justerat. Varje ledamot läser igenom innan nästa möte och redogör 

status på den punkt man är ansvarig för. 

 

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

 

Personalen: 

From 25/3 kommer vi att få en Hippolog praktikant i 8 veckor, Sofia Karlsson. 

20 mars var Karin Joghed med på Personalmötet. 

 

Hästarna: 

Happy är frisk och ska nu sättas igång i lugn takt. Kan förhoppningsvis börja gå 

lite lektioner i början av maj. 

Har en 11-årig valack från Irland på prov i två veckor. Letar nya hästar och en 10-

årig valack ska provridas i helgen i Skåne av en kompis till mig. 
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Anläggningen: 

Vecka 13 kommer en byggfirma hit och tittar på tvättstugan så vi kan få en offert 

för ombyggnad att ta ställning till.  

Tycker vi ska avvakta med att bygga box till Nobless förrän i sommar när de som 

gör ventilationen kan bygga den samtidigt. 

Har en stor box ledig och lägger ut det på hemsidan. 

Leena har deltagit i VIF´s projekt ”Uthållig Idrott ” (energibesparing) 2 ggr samt 

haft ett möte med en av kommunens energirådgivare. Nu skulle jag vilja att någon 

i styrelsen tog över detta då näst kommande träffar är på tisdag kvällar då jag har 

lektioner, 16/4 kl.18, 21/5 kl.18 samt 24/9 kl.18. Jag kan informera om det som 

hänt till den som tar på sig uppdraget. Staffan eller Nettan går på dessa möten när 

inte Leena kan. 

Vi har en fin anläggning med utvecklingsmöjligheter. Leena redogjorde för Nu-

läge och Dröm-läge.  

 

Utbildningsverksamheten: 

Nettan och Leena har skickat in en ansökan till Idrottslyftet på 100 000:- för att 

behålla våra ungdomar mellan 7-25 år, så nu håller vi tummarna. Sedan fortsätter 

vi fundera lite till på fler projekt! 

Norrstrandsskolan har varit här 3 ggr nu med åk.7 och kommer att komma 4 ggr 

framöver med åk.8. Jenny Andersson´s klass kommer också en fm med 30 elever. 

Denna verksamhet har Leena sökt pengar från VIF för skolsamverkan projekt. 

Tillsammans med Anncha redovisade Leena till Victoriafonden samt skickade in 

en ansökan för vt-13. 

Vi har börjat med temaridning och det verkar som eleverna tycker det är intressant. 

Helgen 9-10/3 hade Anna dressyr kurs med både ridskole/privathästar. Helgen 16-

17 mars hade Leena dressyrkurs för privatekipage. Första helgen i juni kommer 

Maria ha hoppkurs. Min förhoppning är att detta ska skapa större intresse hos 

eleverna att utvecklas. 

Anna, Maria och Leena har deltagit i ridinstruktörskursen för Elisabet Lundholm 

samt Ridinstruktörsdagen. Av de som deltog fick jag bara positiv feedback  

Dessa dagar, clinics samt uthyrning till Hammarö Brukshundklubb har gett ett 

tillskott på drygt 25 000:- så det var kul!! 

Det börjar en hel del nya elever men det slutar också en del så i dagsläget har vi 

297 elever/vecka. 

KRK´s nya broschyr är klar tar med några ex. på söndag.  

Leena var på frukostmöte 14 mars på VRF och då kom det här med utbytes-

tävlingar upp så nu är det på G! 

 

Vad händer i april: 

v.14, Påsklovsaktiviteter, ser ut att bli rätt bra anslutning 

          Temaridning 

           Klubbhoppning 

v.15, USEK aktivitet på helgen 

v.16, Alla grupper teori i sal 

        Hoppclinic med Louise Haaga, dag ej bestämt än 

        Lok/reg. häst dressyr 

        Klubbdressyr 

v.17, Temaridning 

 

 Rapporter från samtliga ansvarsområden 

Varje ansvarig för grupp/kommité mailar sin verksamhet innan möte och endast 

det som behöver diskuteras tas upp och med i protokollet. 

Projektgruppen (fd Anläggning). 

U-sek. 

Engagemang & Ansvar 

Bidrag & Fonder 

Cafeteria 

Media 

SISU/LOK/Idrottslyftet 
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Tävling 

Sponsring 

Marknadsföring 

 

§ 7 Ekonomisk rapport 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 

Ordförande redogjorde för det ekonomiska läget. Efter två månaders verksamhet 

så följer vi budget. 

En översyn på den höga hökostnaden har gjorts. Den stämmer. Budgeten har gjorts 

på föregående års hökostnad och inte på beräknad förbrukning för kommande året. 

Det har även blivit generationsskifte hos höleverantören med bättre fakturering 

efter leverans. 

 

Vad är KRK? Varför finns KRK? 

Jonas föredrog delar av stadgarna och påminde oss om vad som står där. Det ska 

vara en bredd och djup inom föreningen. Visionen diskuterades. De olika policys 

som antagits behöver ha en gemensam röd tråd. Jonas uppdrogs att titta över detta. 

KRK har en stabil grund att stå på. Den ska förvaltas och utvecklas. Vi har 

Värmlands största tävling inomhus i hoppning. Vi har även den enda FEI-ponny-

dressyrtävlingen i Värmland. Isolerat ridhus och bra omgivningar. 

Leena och Nisse att uppdatera informationen på hemsidan.  

 

§ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad vill vi med vårt styrelsearbete? 

Hur ska styrelsemötets dagordning se ut? 

Första delen behandlar föregående protokoll, beslutslogg, ekonomi och 

verksamhetsrapport från ridskolechef och U-sek. Övriga ansvariga mailar sina 

rapporter innan möte. Andra delen behandlar en specifik fråga, övriga frågor och 

nästa möte. 

Andra möten 

Extra/övriga möten efter behov. Ett möte som ska planeras in är med personalen. 

Leena och Karin uppdrogs att ta fram ett datum. 

Arbetsgrupper/utskott/projekt 

Sponsring 

Helene sammankallande, Karin Joghed, Karin Johansson, Annika Åkerlund och 

kassören. 

Marknadsföring 

Pär Mollstedt sammankallande, Nettan Knöös och Jonas Norén. Elin Wegelius och 

Frida Vidström jobbar med Påskhoppet och Sara Köhler och Emelie Wikström gör 

filmer mm om KRK. 

Tävling 

Paula Åhs sammankallande, Staffan Friberg, Matilda Ivarsson, Terese Svensson 

och Leena Lundin. 

Media, säkerhet 

Jonas Norén 

Projekt 

Karin Johansson sammankallande, Nettan Knöös 

 

Engagemang & Ansvar 

Pär Mollstedt sammankallande, Josefine Friberg 

SISU/Idrottslyft/LOK 

Nettan Knöös, ridskolechef 

Cafeteria 

Paula Åhs 

Bidrag och fonder 

Kassören tillsammans med ridskolechef. 

Anläggning 

Staffan Friberg 

U-sek 

Terese Svensson och Matilda Ivarsson 
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§ 10 

 

 

 

§ 11 

Agenda 2013 Nuläge? Önskat läge? Hur? 

Styrelsen delade in sig i grupperna Sponsring, Marknadsföring och Tävling för att 

diskuterade de tre frågeställningarna som sedan redogjordes. 

 

Övriga frågor 

 

Sociala medier, Facebook, gästbok, styrelsemailen,  

Det är för många ställen att hålla sig ajour på. Önskat läge är ett forum. 

Facebook; U-sek representanter och övriga ledamöter mailar till Leena när något 

hittas på KRKs sida på Facebook som behöver bemötas. Då detta är en sluten 

grupp så kan inte alla se den. Det finns även en gilla-sida. 

Gästboken: det finns 2 gästböcker. En upplysande text om vad gästboken är till för 

och att man inte kan förvänta sig svar om verksamheten etc i gästboken utan ska 

då vända sig till ridskolechefen i första hand. Leena uppdrogs att tillsammans med 

Nisse skriva texten. 

Styrelsemailen; Frågor om verksamheten besvaras av ridskolechef. Övriga frågor 

besvaras av ordförande eller den som får uppdraget. 

Övriga mailadresser besvaras av personalen eller ansvarig person så snart man 

kan. 

 

Ekubi AB Bidragshjälp 

Pär kontaktar Uffen Rehden och hör villkoren med att få hjälp med bidrags-

ansökningar. 

 

Anläggningsavgift 2013 

På mötet i februari så beslutades att nya anläggningsavgiften ändrades retroaktivt 

från 1 januari 2013 då ingen hade skrivit upp sig på listan i stallet och inga 

fakturor gått ut för året. Vi ombeslutade detta och de nya anläggningsavgifterna 

kommer gälla från 1 juli 2013.  

 

Tävling 

En sponsor bidrar med 20 000 kr till SolstaHoppet. Paula ordnat. 

 

Massorna med grus från LBC Bergtäkten 

Avtalet löper ut 2013. Omförhandla om vi kan få ta ut massorna även nästa år. 

Karin och Karin att göra. 

 

Ridklubben – en resurs för din kommun 

SvRF har tagit fram ett material som vi kan använda i vår kontakt med kommunen. 

 Bok delades ut på VRFs årsmöte och kan beställas kostnadsfritt från SvRF. Alla 

föreningar har fått ett exemplar utskickat till sig.  

 

Stipendium Värmländsk idrott 

Vänder sig till en aktiv idrottsungdom mellan 16-22 år. Jonas fick uppdraget att 

skriva ihop en ansökan på Filip Ågren. 

 

Driva Ridskola 

Nytryck av boken finns på Idrottsbokhandeln att beställa. KRK har ett antal 

exemplar av gamla versionen som man kan låna. 

 

Ventilationen 

Bäst att stallet är tomt när ventilationen åtgärdas. Stallet är tomt på skolhästar från 

mitten av vecka 27 till mitten av vecka 30 då de är på sommarbete. 

 

Styrelsepärmen på USB-minne 

Som komplement till Styrelsepärmen som Ann-Cha sammanställde till årsmötet 

2012 så har Nettan lagt informationen på ett USB-minne som delades ut. USB-

minnet går vidare tillsammans med pärmen till nästa styrelsemedlem när man 

slutar sitt uppdrag i styrelsen. 
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§ 12 

 

 

§ 13 

Nästa möte 

Söndag 21 april kl.18.00 på Park124, Kronoparken.  

 

Mötet avslutas 

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

–------------------------------ 

Karin Joghed,  

Ordförande 

 

 

 

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

Helene Lindmark 

Justerare 

 

 

 

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

                                                       Jeanette Knöös 

                                                       Mötets Sekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 


