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Karlstads ridklubb styrelsemöte 
 
Tid: Onsdagen den 1 oktober 2008, kl 18.00 
 
Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb 
 
Närvarande: Inger Jonsson 
 Enni Andersson  
 Per Holm 
 Lotta Strömbäck 
 Lena Persson 
 Kjell Magnusson 
 Nina Jareke 
 Maria Oskarsson 
 Linn Tingberg, USEK 
 Ann-Charlotte Kyrk, adjungerad 
    
Frånvarande: Marie-Lovise Kulläng-Nordgren 
 Camilla Högberg (USEK) 
 
 
  
§ 1 Öppnande 
 
Ordföranden Inger Jonsson, hälsade välkommen och förklarade mötet för 
öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 3 Val av protokolljusterare 
 
Nina Jareke valdes att justera protokollet. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll gicks igenom och inga kommentarer fanns. 
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§ 5 Ekonomi 
 
Enni redovisade en resultat- och balansrapport per den 31 augusti. Likviditeten 
för dagen och fram till årsskiftet gicks igenom. LOK-bidrag har erhållits med 
115 000 kronor och K-d kommun har bidragit med ytterligare 30 000 kronor för 
merkostnad på staket. En ny häst, Riocha, har köpts in och ytterligare två hästar 
kommer att köpas in (varav en ponny till USEK). 
 
§ 6 SISU-diskussion 
 
Sisu anordnade träningsläger för styrelse som planerat 26-27 september där 
Färjestad och Sörmon deltog. Eventuellt blir det ett nytt tillfälle för de klubbar 
som inte kunde delta senare i år. Sisu kan även hjälpa till med finansiering av 
material för studiecirklar, föreläsningar m m.  
 
§ 7 Rapporter/Information 
 
Personal 
Maria P är fortfarande sjukskriven. Kristin och Lina delar på hennes lektioner. 
Vi har praktikanter på anläggningen fr o m V.39 och bl a deltar en tjej från 
Hippolog-programmet. Det nya dataprogrammet har börjat användas lite smått 
och utbildning av personalen har påbörjats.  
 
Anläggning 
En del fönster behöver bytas, främst i foderkammaren. Sargkanten runt 
manegen behöver bytas. Manegebotten måste bytas i maj nästa år. Ev. kan vi 
söka bidrag för detta. Det är också viktigt att vi får rätt material. Spån är svårt 
att få tag på. I övrigt så behöver det dräneras på baksidan och spångången i 
stallet behöver rättas till. Per undersöker detta vidare. 
 
Hästar 
Nettan och Winnie åkte tyvärr till ”dom gröna ängarna” den 26/9. Info om detta 
sattes upp i stallet och på hemsidan. 
 
Utbildningsverksamhet 
Vi har idag 323 ridande per vecka. Enkäten som delades ut i våras håller på att 
sammanställas. Resultat av detta kommer att meddelas på hemsidan och anslags- 
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tavlan i stallet. En ”prova på” grupp kommer att startas upp på lördagar och 
Kristin kommer att hålla i detta. Nybörjargrupper för både barn och vuxna har 
startat upp på måndagar. Höstlovsaktiviteter kommer upp inom kort. 
 
Arrangemang och tävlingsverksamhet 
CHS har genomförts och det blev en lyckad tävling. Per sammanställer en enkät 
som lämnades ut under helgen. En gemensam tacokväll är planerad till den 18/10 
kl. 18.00 för funktionärer från TESS och CHS. En klubbhoppning hölls den 28/9. 
Idrottsskolan börjar v. 40. En lokal hopptävling för ponny hålls den 5/10. 
 
SvRF 
Sven Tollings minnesfond, stipendier till goda ledare. 
 
Hästkunskaps cup 25/10 på Strömsholm 
 
Utlysning av RF:s förtjänsttecken 2009, som utdelas i samband med nästa års 
Riksidrottsmöte. Nomineringar ska in senast 1/11. 
 
VRF 
Ridinstruktörskurs 15-16/10. Tema unghästen 
 
Hästkunskapskurs för ungdomar på KRK 15-16/11 
 
ULK-kurs: 4-5/10, 15-16/11 samt 24-25/1 
 
Övrigt 
Annons för AnnChas vikariat har kommit ut. En instruktör, som tidigare varit på 
Christinehamns Ridklubb, kommer gå med på vissa lektioner framöver. 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
K-d kommun har anlitat en konsult för att se över ridklubbarnas verksamhet, 
behov av investeringar m m. Både för nuläget och framtiden. Förslag kommer att 
lämnas den 10/10. Ett förtydligande gjordes avseende användande av skyddsväst. 
Man måste använda skyddsväst hela året ut som man fyller 18 år.  
 
Det inplanerade medlemsmötet den 13/9 blev flyttat till den 4/10. Sista 
ansökningsdatum för AnnChas tjänst är den 20/10. Lotta och Inger har haft 
intervjuer med personalen och resultatet av detta gicks igenom. Ett möte mellan 
styrelse och personal bör hållas snarast möjligt. AnnCha kollar med personalen 
om ett lämpligt datum för detta.  
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Kjell redovisade läget angående bergstäkten. Förhandlingar pågår direkt med 
LBC om ridvägar m m men inget är i dagsläget bestämt. Ett förslag lades fram 
om att bjuda in Babs att föreläsa om sitt OS-äventyr. Nästa styrelsemöte är 
inplanerat till den 17/11 kl. 18.00. 
   
§ 9 Avslutande 
 
Ordföranden Inger Jonsson tackade för deltagandet och förklarade mötet för 
avslutat. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. …………………………………………………….. 
Lena Persson, sekreterare Inger Jonsson, ordförande 
 
 
………………………………………………………  
Nina Jareke, justerare 
 


