
Karlstads ridklubb styrelsemöte

Tid:  Måndagen den 15 februari 2010, kl. 18.00

Plats:  Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Kjell Magnusson
Lena Persson
Bo G Ericsson
Jeanette Knöös
Pia Ek
Jenny Palo
Susanne Yxhammar (suppleant)
Ann-Cha Kyrk, adjungerad
Lisa Lödén (USEK)
Linn Boberg (USEK)

Frånvarande: Per Holm
Maria Sand
Gita Gambrick
Ann-Charlotte Hedberg (suppleant)

Inger Jonsson och Åsa Jarvius presenterade förslaget av nya styrelse-
medlemmar vid kl. 18.30 (mellan § 5 och § 6). Synpunkter runt detta 
diskuterades. 

§ 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

Susanne Yxhammar valdes att justera protokollet.
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§ 4  Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 18 januari gicks igenom och inga ändringar 
gjordes.

§ 5  Ekonomi

Budgeten för 2010 gicks igenom och resultatet beräknas bli +/- 0.  Revisorerna 
har sammanställt ett följebrev till årsredovisningen med sina synpunkter på 
styrelsens arbete under 2009. Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen 
ligger ute på hemsidan. Det beräknade resultatet för 2009 blev -141 668.

§ 6  Verksamhetsrapport

Personal
Ann-Cha går en c-tränar utbildning på Flyinge i dressyr under våren och kommer 
till att börja med att vara borta tisdag, onsdag och torsdag vecka 7.

Samarbetspartners och sponsorer
KRK har börjat sälja VM-lotter. Varje lott ger en vinst till KRK på 15 kr. 400 
lotter har redan delats ut och ytterligare 400 lotter är beställda. KRK har gått 
med i Sponsorhuset. Information om detta kan fås på hemsidan under länkar och 
sponsorer. Redovisning för LOK-stöd har skickats in och blir förhoppningsvis ett 
tillskott på 62 000 kr. 

Hästar
En ny lektionshäst har tillkommit vid namn Caligo och har börjat gå lektion.
Tilly ska provridas för ett ev. byte. Star har börjat gå lektion. Felix har börjat 
trava och kan börja gå lektion igen om ca 5 veckor. Ricardo har en mindre 
senskada och ska vila någon månad. Skrittas och leds under tiden. Walle har 
varit inne hos ATG. Champis hov har börjat växa ut och kan ev. skos snart. River 
är fortfarande halt.

Ridskolan
Antalet ridande är för tillfället 247 st (118 barn och 129 vuxna). Då är inte trim, 
ponnyhyrare eller handikappridande medräknade.
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Anläggning
Planer finns på att bygga 2 boxar på spiltsidan. Traktorn är nu lagad. 
Fyrhjulingen krånglar dessvärre fortfarande. Ann-Cha har varit i kontakt med 
Thule om ett ev. samarbete avseende hästtransporter. Inget är i dagsläget 
bestämt.

Arrangemang och tävlingsverksamhet
En kurs i smidighet och balans kommer att hållas gemensamt med Livskraft den 
21/2.

VRF
Årsmöte den 13 mars

§ 7  Rapporter från ansvarsområden

Anläggning
Kontakt har tagits med Karlstads kommun angående den stora snömängd som 
finns på bl a taket till ridhuset. Enligt de riktlinjer som finns så är det inget som 
måste göras i dagsläget. Skulle det komma stora mängder med blötsnö så är 
läget annorlunda. Vi kan dock inte räkna med hjälp från kommunen till detta.

Tävling
Pokaler som avser tävlingsligan är införskaffade och dessa kommer delas ut i 
samband med årsmötet.

Bidrag
Pia undersöker möjligheten att söka bidrag från olika instanser som bl a 
Viktoriafonden, Allmänna arvsfonden, Folksam m m. Bidrag från Karlstads 
kommun kommer att ansökas om efter årsmötet.
 
§ 8  Årsmötet

Kallelse till årsmötet den 20 februari har gått ut enligt plan och finns på 
hemsidan tillsammans med årsredovisning och verksamhetsberättelse. Tiden är 
satt till 15:00 och styrelsen träffas en stund innan för påskrifter m m. Det 
bjuds som vanligt på smörgåstårta och även ett vegetariskt alternativ. 
 
§ 9  Beslutsloggen, uppföjning

Nettan har gjort en sammanställning utifrån den beslutslogg som finns över alla 
tagna beslut under 2009. Detta för att lättare kunna följa upp tagna beslut.
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§ 10  Sisu aktivitet

Planering och diskussioner om utvecklingen av klubbens verksamhet och 
kompetens. Diverse studiematerial har beställts. Önskemål har framkommit från 
personalen om diverse handböcker. Kommande aktiviteter är bl a en föreläsning 
med Babs. 

§ 11  Övriga frågor

Nettan har undersökt alternativ till den arbetsgivarorg. som vi har i dagsläget 
och gjort jämförelser med bl a Almega. Diskussion runt detta kommer fortsätta 
under året.

Det konstituerande möte som skall hållas med den nya styrelsen sker direkt 
efter årsmötets slut.

§ 12  Mötet avslutas

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

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

…………………………………………………..
Susanne Yxhammar, justerare
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