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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Söndagen den 21 april 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 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Leena Lundin, adjungerad 

  Terese Svensson, ledamot utsedd av U-sek 

 

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot 

  Paula Åhs, ledamot 

  Matilda Ivarsson, personlig suppleant utsedd av USEK 

 

 

Lisa Annersand från SISU berättade om deras verksamhet och vad de kan hjälpa föreningarna med. Nytt för i år är att 

föreningen ska ha genomfört ett Skattningsverktyg för att få delta på SISUs kurser till subventionerat pris. Berättade lite 

om Idrottslyftet och kommande kurser. Sponsorkurs hölls i måndags på initiativ från oss. Årets SISU-helg blir 28-29 

september i Sunne. 

 

 

§ 1   

  

 

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare och sekreterare 

Till justeringsman utsågs Jonas Norén och mötets sekreterare Jeanette Knöös. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Alla filer som skickas 

ska vara i pdf eller Windows 97-2003.  

 

§ 5  Beslutsloggen 

Loggen är uppdaterad och har skickats ut till styrelsen inför detta möte. 

Kvarvarande punkter gicks igenom. 

 

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

 

Personalen: 

Lisbeth och Tommy har varit anställda på KRK i 20 år.   

Hästarna: 

I fredags åkte Star samt Arabeska till de gröna ängarna. Boy som kom för ca en 

månad sedan rids av personalen och håller på att skolas in på lektionerna. Vi har 

sedan 2 veckor fått låna ett sto på 9 år från Malung-Sälens RK, Ella. Henne får vi 

prova i ca 2 månader och eftersom hon är mer van att gå lektioner kommer hon att 

kunna gå 2 tim/dag direkt from nästa vecka. Happy är under igångsättning sedan 

snart 4 veckor och kommer att kunna börja gå 1 lekt/dag om ca 2 veckor. I går 

köpte Leena en ny häst, Cantino, valack på 8 år. Personalen kommer att rida 
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honom nästa vecka och sedan from v.18 kan han börja gå lite lektioner. Kommer 

även att leta efter en D-ponny som USEK kan köpa. 

Anläggningen: 

Har fått en offert på ombyggnad av tvättstugan från Kils Golv på drygt 20 000:- + 

lite material. Tänkte att vi kanske kunde öronmärka pengarna från New Body 

försäljningen till det. 

From 2/5 är den stora boxen som är ledig uthyrd. Den boxen som Nobless står i är 

uthyrd från 1 augusti. Kommer även att hyra ut två boxar ute tillfälligt till fam. 

Scott. 

Utbildningsverksamheten: 

Vi har fått 45 000:- godkänt från Idrottslyftet samt 9000:- för skolsamverkan. 

Kommer nästa vecka att skicka in en ny ansökan på skolsamverkan på 5000:-. 

Vi kommer att sälja New Body igen under veckorna 18-21. Beslut: styrelsen 

beslöt att öronmärka vinsten av NewBody-försäljningen till tvättstugan. 

Har precis kollat igen alla lektionsgrupper och i dagsläget har vi 293 st ridande/ 

vecka, 86% beläggning. Vi ska försöka ragga in lite fler så att vi innan terminens 

slut ligger på drygt 300, det är vårt mål. 

Håller på att göra klart prospekt för sommarläger så det kan komma ut innan denna 

månads slut. 

 

Vad händer i april/maj: 

v.17 Temaridning 

v.18 Lokaldressyr ponny 

 USEK aktivitet 

 Temaridning 

v.19 USEK aktivitet 

 KM i dressyr 

v.20 KM i hoppning 

v.21 USEK aktivitet 

 Förhoppningsvis kunna släppa ut hästarna på natten 

v.22 Hoppkurs Maria.P 

 

 Rapporter från samtliga ansvarsområden 

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

det som behöver diskuteras tas upp och med i protokollet. 

Projektgruppen (fd Anläggning). 

U-sek. 

Anmäler 3 st till nästa ULK-kurs som VRF anordnar. Nettan ansöker från 

Idrottslyftet. 

U-sek styrelse får i uppdrag att ta fram förslag på hur man inom U-sek kan närvara 

som hjälp under eftermiddagar och kvällar till nybörjare/osäkra/föräldrar. 

Engagemang & Ansvar 

Bidrag & Fonder 

Cafeteria 

Media 

SISU/LOK/Idrottslyftet  

Fått projektet ”Årskurs 7-9 prova på att rida samt hästskötsel” med samverkan 

med skolan godkänt av VIF. 

 

§ 7 Ekonomisk rapport 

 

 

 

 

       § 8 

Ordförande redogjorde för det ekonomiska läget. Den följer budget.  

Elen är något högre än föregående år pga en längre och kallare vinter.  

Valberedningen jobbar vidare med att hitta en kassör. 

 

Arbetsgrupper Sponsring, Marknadsföring och Tävling 

Varje grupp redogjorde sina påbörjade arbeten inom sitt ämne.  

Sponsring: jobbar fram material till sponsorerna. ML Kulläng, Anncha och Lotta 

Strömbäck är värvade. Påbörjat planeringen för clinic med Patrik Kittel. Gruppen 

får mandat att kontakta sponsorer och förhandla. Påverkar det verksamheten 

kontaktas Leena för avstämning. 



   

 

  Sidan 3 av 3 

Marknadsföring: Vilka målgrupper har vi? Vad ska informeras? Hur ska det 

förmedlas och av vem och när? Nya foldern om KRK är en bra grund samt 

hårdvarupaketet som Nettan har tagit fram. 

Tävling: Det är hårt slit med tävlingarna men samtidigt roligt att anordna dem. Är 

ett mervärde för klubben. Det är färre tävlingsryttare och många tävlingar att välja 

på i mellansverige. Gäller att ha det som gör att de väljer KRK. 

 

§ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga frågor 

 

Ekubi AB Bidragshjälp 

Pär har varit i kontakt med Uffen Redhe och diskuterat villkoren med att få hjälp 

med bidragsansökningar. Det är en hel del eget arbete som behöver göras om man 

anlitar Ekubi. Pär kontaktar Uffen om en förfrågan om det går att få bidrag/pengar 

till den dagliga verksamheten. 

SAM med Kommunal och VRF 

Torsdag 2 maj kl.18.00-21.00 så kommer Kommunal och VRF till KRK och har 

kurs i arbetsmiljö. Inbjudna är KRK, Färjestads RK och BPRK. Det är för både 

styrelse och personal. 

Skattningsverktyg från SISU 

Beslut att detta blir årets medlemsenkät. Nettan beställer den från SISU, Jonas 

skriver texten till medlemmarna, kansliet mailar ut.  

Uthållig Idrott – energieffektivisering 

Nettan var på möte tisdag 14 april. En sammanställning ett förslag till vilka 

åtgärder vi kan göra efter ett besök vecka 14 på anläggningen av Åsa Forsberg, 

energirådgivare. Till nästa möte 21 maj ska en åtgärds- och handlingsplan med 

prioritering vara gjord tillsammans med Åsa. Pär, Staffan, Karin och Karin sätter 

ihop detta. 

Städning av anläggningen 

Kan man få en hjälp av kommunens dagliga verksamhet för funktionsnedsatta? 

Karin Joghed tar med detta till mötet med Monica Gundahl. 

 Stipendium Värmländsk idrott 

Tyvärr inget stipendium till Filip Ågren denna gång. 

Driva Ridskola 

Exemplar av boken samt arbetshäfte delades ut till de som ville låna.  

 

 

 

SvRF förbundsstämma 18 maj, SLU Uppsala 

Buss går från Idrottens hus över dagen. Nettan åker på detta. 

§ 10 

 

 

 

§ 11 

Nästa möte 

Söndag 26 maj kl.18.00 på Karlstads Ridklubb. 

 

Mötet avslutas 

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

–------------------------------ 

Karin Joghed,  

Ordförande 

 

 

 

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

Jonas Norén 

Justerare 

 

 

 

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

                                                       Jeanette Knöös 

                                                       Mötets Sekreterare 

 

 

 

  

  

 


