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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid:                  Söndagen den 29 september 2013 kl. 18.00 

 

Plats:                Park 123 

 

Närvarande: Jonas Norén, vice ordförande 

Pär Mollstedt, ledamot 

Annika Åkerlund, ledamot 

Paula Åhs, ledamot 

Helene Lindmark, ledamot 

Jeanette Nilsson, ledamot 

Staffan Friberg, suppleant 

Jeanette Knöös, suppleant 

Ann-Charlotte Boström, adjungerad 

Matilda Ivarsson, personlig suppleant utsedd av USEK 

Frånvarande:  Karin Joghed, ordförande 

Karin Johansson, ledamot 

Therese Svensson, ledamot utsedd av U-sek 

 

 
 

 

 

§ 1 
  

Mötet öppnas 

Vice Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen till vår nya 

kassör Jeanette Nilsson 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med ett tillägg på två övriga frågor. 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Matilda Ivarsson. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Beslutsloggen 

Vi har en uppdaterad beslutslogg. Frågan är hur vi jobbar vidare med den? För att få en status på den ber 

Jonas samtliga att, till nästa möte, leta upp sina uppdrag i beslutsloggen och meddela Jonas vilken status 

det har; klart, pågående eller bedömd färdig. Vid pågående ska vi även ange när projektet uppskattas vara 

klart. 

 

§ 6  Verksamhetsrapport samt U-sek. 

Ann-Cha lämnar rapport om verksamheten och hon passar även på att ge ett stort beröm till U-sek. för 

deras fantastiska arbete! Ann-Cha kommer att nominera U-sek till årets ungdomssektion och vill gärna att 

vi skickar lite input till henne, så sammanfattar hon det till nomineringen. 

Höstens stora händelse på KRK är Clinicen med Patrik Kittel den 19 november. 

U-sek. rapporterar att det händer mycket just nu, det senaste var fina resultat i en rykttävling på Färjestad 

Ridklubb idag. Till årets ungdomsledarkurs kommer U-sek att skicka 3 personer. 

 

 

§ 7  Ekonomisk rapport 

Ann-Cha redogör för ekonomin. Prognosen pekar mot ett minusresultat. Ridpriserna ska ses över av Ann- 

Cha och Jeanette N. till nästa möte. De ska även göra en väl genomgången prognos för årets resultat och 

presentera det vid nästa möte 
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§ 8 I Rapporter från arbetsgrupperna 

Anläggning: Byte av underlaget i ridhuset ska ske i februari-mars 2014.  

Hur mycket pengar finns för detta projekt? 

En arbetsgrupp ska tillsättas som undersöker vilket underlag som är bäst för oss. Gruppen föreslås bestå av 

Ann-Cha, Jeanette, P-O och ev. någon mer. Ann-Cha tar sedan hjälp av Karin Johansson för att ta beslut 

på det som sammanställts av gruppen. 

 

Tävlingsgruppen: Nytt på senaste tävlingen var gruppansvariga funktionärer, vilket fungerade väldigt bra.  

 

Marknadsföringsgruppen: Inget att rapportera denna gång.  

Pär ska delta på nästa U-sek.-möte och prata om marknadsföring och intäkter. 

 

Sponsorgruppen: Inget att rapportera denna gång 

 

Hur kan grupperna arbeta för att få in pengar? Sponsorgruppen bör kunna arbeta mot utsatta deadlines. 

Även jobba mer med kringaktiviteter vid ex. clinics, som att ordna lotterier. 

 

 

§ 9  Övriga frågor 

Cafeteria: Vi diskuterade rutinerna kring cafeterians kassahantering. 

 

Möte med Ann-Margreth Andersson 

Karin Joghed bokar in Ann- Margreth i samband med ett ordinarie styrelsemöte. 

 

Firmatecknare 

Styrelsen inom sig utser Jeanette Nilsson som kassör i föreningen. Styrelsen fattar beslut om att Karin 

Joghed och Jeanette Nilsson numera gemensamt står som firmatecknare för Karlstad Ridklubb. Punkten 

förklaras omedelbart justerad.  

 

Skattningsverktyg 

Vi går igenom resultatet av skattningsverktyget på ett styrelsemöte. Karin Joghed får fatta beslut om vilket 

möte det blir, med tanke på att vi även ska boka in Ann-Margreth vid ett styrelsemöte. 

 

 

§ 10 Nästa möte 

20 oktober 2013 kl. 18.00 

 

 

§ 11 Mötet avslutas 

Vice Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

  

  

  

 

_________________________________                     __________________________________ 

Jonas Norén, Vice Ordförande                                       Annika Åkerlund, Sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Matilda Ivarsson, Justerare 

 


