
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid:  Måndagen den 16 november 2009, kl. 18.00

Plats:  Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Kjell Magnusson
Lena Persson
Pia Ek
Per Holm
Bo G Ericsson
Gita Gambrick
Jeanette Knöös
Jenny Palo
Maria Sand
Susanne Yxhammar (suppleant)
Kristin Andersson, adjungerad
Ida Grönberg (USEK)

Frånvarande: Ann-Charlotte Hedberg (suppleant)
Linn Tingberg (USEK)

Övriga Närvarande: Inger Jonsson, Åsa Jarvius valberedningen t o m § 5

§ 1  Öppnande

Ordföranden Kjell Magnusson, hälsade välkommen och förklarade mötet för 
öppnat.

§ 2  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.

§ 3  Val av protokolljusterare

Bo G Ericsson valdes att justera protokollet.
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§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 19 oktober gicks igenom och inga ändringar 
gjordes.

§ 5  Rapport från valberedningen

Inger Jonsson och Åsa Jarvius från valberedningen deltog och berättade om hur 
deras arbete och situation ser ut för dagen. En enkät har gjorts för att få in 
synpunkter, förslag till nya ledamöter m m från styrelsen. Synpunkter och 
önskemål tas även emot av övriga medlemmar i klubben. Ett möte kommer att 
hållas den 25 november för att sammanställa enkäter m m. Förslag framkom om 
att lägga ut en förfrågan på hemsidan om önskemål på ev. nya ledamöter.  

§ 6  Ekonomi

Maria och Jenny redovisade en resultatrapport per den 31 oktober. Denna 
diskuterades och jämförelse gjordes med budget för året. Nya priser för 
ridlektioner, som tidigare beslutats, är nu fastställda och gäller fr o m 
årsskiftet.

Ersättning från försäkringen avseende Thunder är inte reglerad då det finns 
frågetecken om vad som orsakat de symptom som fanns. 

§ 7  Verksamhetsrapport

Hästar
Thunder har tyvärr lämnat oss för de evigt gröna ängarna eftersom den tillväxt 
som fanns i magen inte gick att åtgärda. Han lämnar ett stort tomrum efter sig 
och vi är många som kommer att sakna honom.

Felix och Falken är halta och det är i dagsläget oklart vad det rör sig om.

Diana har börjat gå en lektion om dagen.

Myran fungerar ganska bra. Är snäll men lite pigg.

Tilly är besiktad u a och fungerar bättre nu med tillridning av personalen.
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Tillridning av lektionshästarna görs nu av instruktörerna enligt en lista som 
uppdateras månadsvis. Detta görs för att öka hållbarheten på hästarna och för 
att få bättre kännedom om hur hästarna fungerar. 

Ridskolan
En ny form av ”kombitävling” har hållits med hopp, dressyr och teori. Det var 
uppskattat och roligt. En instruktörsclinic med Elisabeth Lundholm, fd landslags-
tränare i dressyr, har hållits och detta var uppskattat. Denna typ av aktivitet 
efterfrågas och bör finnas om vi ska vara Värmlands ridcentrum.
 
Personal
Vi har fått tillskott på personalsidan med en person från Jobbcenter som 
tidigare varit mycket på KRK. Detta fungerar jättebra och ev. kommer vi få hjälp 
av ytterligare en person därifrån som kan hjälpa till med div. underhåll m m.

Anläggningen
Den senaste tidens regnande har gjort att det är väldigt mycket lera runt och på 
anläggningen. Förhoppningsvis blir vädret bättre snart, för både fyrbenta och 
tvåbenta, så vi slipper trampa runt i lera långt upp på benen. 

§ 8  Justering uppstallningshyror 2010

Beslut togs om att höja uppstallningshyror fr o m 1 februari 2010. Detta beslut 
togs med anledning av det ansträngda ekonomiska läget och följer den plan som 
diskuterades i början av hösten. Uthyrningen av stallplatser måste bära sina 
egna kostnader. Höjningen blir ca 8% och information om nya priser meddelas via 
hemsidan och per brev. En ledamot reserverade sig mot beslutet och bifogar sin 
motivering.

§ 9  Rapporter från ansvarsområden

Cafeterian
Tack vare extrapersonal så kan vi ha cafeterian öppen på tisdagar och ibland 
torsdagar. Bo G efterlyser medlemmar som kan hjälpa till före jul vid evenemang, 
helger m m. En intresselista kommer finnas på anslagstavlan för detta.

Anläggningen
Mycket behöver fortfarande göras och den arbetslista som finns är fortfarande 
aktuell.
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Tävling
Diskussionen om underlaget fortgår och detta är något som måste tas beslut om. 
Vem ska vi anlita som expert o s v. Gita tar upp denna diskussion med AnnCha.

§ 10  Besök från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Den 9 december får vi besök från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
Kjell, Kristin och Nettan deltar. Kristin gör en presentation av klubben.

§ 11  Beslutsloggen

En uppföljning och diskussion fördes över tidigare tagna beslut och vad som 
skett runt dessa.

§ 12  Sisu aktivitet

Planering och diskussioner om utvecklingen av klubbens verksamhet och 
kompetens. Nettan rapporterade från Nauclér-kursen som hon deltog på och 
vilka mål som bör sättas upp. Styrelse och personal bör ha gemensamma mål att 
jobba efter. SWOT-analys diskuteras på nästkommande möte. 

§ 13  Övriga frågor

Styrelsen har fått en förfrågan från USEK om deltagande vid duellhoppningen 
som ingår i den årliga luciashowen. Kjell, Nettan, Pia och Gita anmälde sitt 
intresse. Kjell ska delta på ett möte med Bingoalliansen. 

§ 14  Mötet avslutas

Ordföranden Kjell Magnusson tackade för deltagandet och förklarade mötet för 
avslutat.

………………………………………………….. ………………………………………………………..
Lena Persson, sekreterare Kjell Magnusson, ordförande

…………………………………………………..
Bo G Ericsson, justerare
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Reservation mot beslut om höjda uppstallningshyror § 8

Per Holm röstade nej till förslaget vid omröstningen avseende 8%ig prishöjning 
av uppstallningspriser främst p g a att prishöjning inte är rätt lösning när en 
klubb tappar medlemmar konstant. Översyn av KRKs kostnader måste vara det 
första steget.
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