
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid:  Måndagen den 14 december 2009, kl. 18.00

Plats:  Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Kjell Magnusson
Lena Persson
Bo G Ericsson
Gita Gambrick
Jeanette Knöös
Jenny Palo
Maria Sand
Kristin Andersson, adjungerad

Frånvarande: Pia Ek
Per Holm
Lotta Hedberg (suppleant)
Susanne Yxhammar (suppleant)
Ida Grönberg (USEK)
Linn Tingberg (USEK)

§ 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

Gita Gambrick valdes att justera protokollet.
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§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 16 november gicks igenom och inga ändringar 
gjordes.

§ 5  Ekonomi

Maria och Jenny redovisade en resultat- och balansrapport per den 30/11. 
Diskussion fördes om den underhållsfond som finns reserverad på 107 000 kr. 
Beslut kommer att tas på nästkommande möte om hur denna ska utnyttjas. 

Ersättning från försäkringen avseende Thunder är nu erhållen.

Anmälningsavgifter för nästkommande termin har börjat komma in och 
likviditeten är för dagen något bättre. 

Det diskuterades om vilka resurser som bör/kan sättas in för att hjälpa till med 
bokslutsarbete, fakturering bingolotter, inrapporteringar till Fora m m i 
samband med årsskifte.  

Revisorerna har lämnat en förfrågan om ett möte innan årsmötet. Detta bör tas 
ställning till och meddelas om så snart som möjligt.

Leasingavtalet på traktorn går ut i sommar och frågan är om denna ska köpas för 
det restvärde som blir eller inte. Detta kommer att tas ställning till framöver.

§ 6  Verksamhetsrapport

Hästar
En låneponny vid namn Mulle anländer troligen inom kort och det blir förmodligen 
på halvfoder.

Falken och Riocha skadade sig i hagen, men är på bättringsvägen och bör kunna 
gå lektion igen snart.

Överlag har hästläget varit ok under hösten.

Ridskolan
Ponnyuthyrningen fortsätter under vårterminen och de flesta som hyrt tidigare 
verkar intresserade även i vår. Priserna har justerats något.
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En nybörjargrupp på ponny verkar kunna komma igång på måndagar. På stor häst 
är det nästintill fullt. Det är i nuläget svårt att hitta plats för trimgrupper m m.

Personal
AnnCha kommer att återgå till sin tjänst den 1 januari och diverse saker stäms 
av för att underlätta detta.

Nettan undersöker vilka kollektivavtal (ex Almega) som finns för personalen och 
vad som gäller runt detta. 

§ 7  Rapporter från ansvarsområden

Cafeterian
Nycklar till cafeterian är åter på vift och dörrar har stått öppna vilket inte är 
bra. Detta bör ses över igen för att undvika de problem med svinn m m som varit 
tidigare. Ett medlemsschema kommer att göras efter nyår för bemanning av 
cafeterian.

Anläggningen
Sjukhagar är något som måste göras så snart det är möjligt. Målningsarbetet 
kommer att fortsätta i mellandagarna. Bo G och Kristin håller i detta.
 
Tävling
En ny typ av tävlingskommitté med bl a tävlingsryttare kommer att bildas. Gita 
och Emil flyttar till Norge inom kort. Emil kommer att göra en sammanställning 
över diverse saker som har med data och tidtagning att göra. 
 
§ 8 Underlag anläggning 

AnnCha kommer att ha ett möte med Peo den 17 december angående underlaget.
Planeringen för tävlingssäsongen är i full gång och underlaget är något som måste 
åtgärdas för att vi ska kunna hålla tävlingar under året.

Beslut togs om att göra en ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden till bl a 
dränering runt anläggningen, underlag på vallen m m. Pia och Kjell kommer att 
hålla i detta och ev. söka hjälp från Värmlands Idrottsförbund/SISU.

De offerter som vi fått tidigare angående detta ska ses över. Vattennivån runt 
anläggningen har stigit och beror till viss del förmodligen på bävrar som finns i 
närområdet. Ansökan om bidrag kommer även att göras till Karlstads Kommun.
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§ 9  Beslutsloggen

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

§ 10  Sisu aktivitet

Planering och diskussioner om utvecklingen av klubbens verksamhet och 
kompetens. AnnCha har kallat till ett ”framtidsmöte” den 4 januari med 
styrelsen för att diskutera nuläget, stämma av vad som gjorts under hennes 
frånvaro och även prata om framtiden. SWOT-underlag ska även lämnas till 
henne. 

§ 11  Övriga frågor

Årsmöte kommer att hållas den 20 februari kl. 15.00 i cafeterian på KRK. Det 
har även planerats in två styrelsemöten innan årsmötet den 18 januari och den 15 
februari. 

Beslut togs om att införa två olika fodernivåer i kontrakten för både kraft och 
havre. 

§ 12  Mötet avslutas

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

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

…………………………………………………..
Gita Gambrick, justerare
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