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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid:  Söndagen den 20 oktober 2013 kl. 18.00 

 

Plats:  KRK 

 

Närvarande:  Karin Joghed, ordförande 

Jonas Norén, vice ordförande 

Karin Johansson, ledamot 

Annika Åkerlund, ledamot 

Paula Åhs, ledamot 

Jeanette Nilsson, ledamot 

Staffan Friberg, suppleant 

Jeanette Knöös, suppleant 

Ann- Charlotte Boström, adjungerad 

Therese Svensson, ledamot utsedd av U-sek 

 

Frånvarande:  Pär Mollstedt, ledamot 

Helene Lindmark, ledamot 

Matilda Ivarsson, 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 Karin Johansson. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Beslutsloggen 

Jonas har sammanställt våra återkopplingar och han tar nu över hanteringen av beslutsloggen.  

Beslut: De pengar som idag finns på konto 2826, som inte är avsatta till bevattning eller tvättstuga, skall 

intäktsföras. 

 

§ 6  Verksamhetsrapport samt U-sek. 

Ann- Cha ger en kort rapport gällande verksamheten och vi diskuterar det kommande underlagsbytet i 

ridhuset. 

U-sek. har inlett ett samarbete med andra ungdomssektioner.  

§ 7  Ekonomisk rapport 

Ann- Cha rapporterar ekonomiläget efter en grundlig genomgång. Prognosen pekar fortfarande på ett 

negativt resultat. 

Med hänsyn till det rådande ekonomiska läget förbehåller sig KRK rätten att använda nyhetsbrevet som 

informationskanal för våra sponsorer. Däremot lämnar KRK inte ut några uppgifter ur vårt 

medlemsregister med hänvisning till PUL. 

 

Vi diskuterar fler förslag på hur KRK kan öka sina intäkter. 
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§ 8 I Rapporter från arbetsgrupperna 

Anläggning: Inget att rapportera denna gång. 

 

Tävlingsgruppen: Jobbar vidare för vinstgivande och roliga tävlingar. 

 

Marknadsföringsgruppen: Inget att rapportera denna gång. Karin Joghed sätter ihop ett infoblad som vi 

alla sedan ska hjälpas åt att sprida. 

 

Sponsorgruppen: Jobbar vidare med informationsblad i brevlådor, skyltförsäljning osv. 

Vi behöver fortfarande en sponsor till Kittel- clinicen. Vi har mycket förslag på vad vi kan erbjuda våra 

sponsorer i motprestation.  

I samband med Kittel och Luciashow föreslås att vi anordnar ett lotteri. 

Vi kan också göra ett ryck och sälja av lite saker på Blocket, för att få in lite mer pengar. 

 

 

§ 9  Övriga frågor 

Cafeteria: Under lång tid har det uppmärksammats att det är ett stort svinn på varor och pengar i 

cafeterian, som upprepats trots tidigare åtgärder. Styrelsen beslutar att vidta ytterligare åtgärder och att 

även göra en polisanmälan vid fortsatta stölder.  

 

Det saknas tydliga rutiner vid öppethållande av cafeterian. Ann- Cha ger uppdraget till ansvariga att bättra 

på det. 

 

 

§ 10 Nästa möte 24 november 2013 kl. 18.00  

 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

  

  

  

 

_________________________________                     __________________________________ 

Karin Joghed, Ordförande                                              Annika Åkerlund, Sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Karin Johansson, Justerare 

 

 

 


