
Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Tid: Måndagen den 22 mars 2010, kl. 18.00

Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande:      Lars Boberg, ledamot
Linn Boberg, ungdomsledamot
Pia Ek, ledamot
Bo G Ericsson, ledamot
Jeanette Knöös, ledamot
Barbro Lindström, ledamot
Kjell Magnusson, ordförande
Kicki Olsson, ledamot
Maria Sand, ledamot
Lisa Lödén, pers. ungdomssuppleant
Maria Nilsson, suppleant
Petra Samuelsson, suppleant
Ann-Cha Kyrk (adjungerad)

Frånvarande:     Jenny Palo, ledamot

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga punkter

- Tränarpolicy
- SISU- och LOK-ansvariga

§ 3 Utseende av justerare

Till justeringsman utsågs Linn Boberg

§ 4 Föregående protokoll, se hemsidan.

Protokollen från årsmötet och det konstituerande styrelsemötet är klara och justerade men ej 
inlämnade på grund av Jenny P´s sjukdom.
Protokollet från styrelsemötet 20100215 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport: Budget 2010

Maria S redovisade det ekonomiska läget.
Budgetvärden är inlagda men ej kontrollästa.
Utestående kundfodringar är för närvarande ca 400kkr.
Skriftlig påminnelse kommer att skickas till de som inte har betalt sin medlemsavgift.

Likviditeten är hårt ansträngd och ligger nära checkkreditgränsen, en starkt bidragande orsak till 
detta är att ridskoleavgiften till skillnad mot i fjol har delats upp i två inbetalningar under terminen. 
Samtliga utgifter måste prövas noga.
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Bidrag

Kjell M och Ann-Cha K hade en genomgång angående det aktuella läget vad gäller bidrag och 
tankar inom kommunen.

Lokal- och medlemsbidrag är sökt, ca 103kkr.
Driftbidrag ej inlämnat, ca 60kkr.
Särskilt stöd till föreningsdrivna ridskolor, söks för specifika åtgärder.
Kommunalt LOK-bidrag kommer med ca 40kkr.
Statligt LOK-bidrag har kommit 62,8kkr.

Snöskottningen av tak gick på ca 55kkr, vilket skall försöka sökas som särskilt stöd från kommunen.

Maria S uppdrogs undersöka leasingkostnaderna avseende datorer.

§ 6 Verksamhetsrapport: personal- och hästläget, antal ridande, uppstallning.

Ann-Cha K redogjorde för verksamheten.

Personal

Ann-Cha går c-tränar utbildning i dressyr under våren och är ledig tis, on och tor v.12
Lina ledig v.13
Maria har sökt vidareutbildning på Strömsholm för hippologer. 4 veckor start 24 maj.

Samarbetspartners och Sponsorer

KRK har gått med i Sponsorhuset. Läs mer under fliken länkar och sponsorer på www.krk.se
Arbetet för att hitta sponsorer till årets tävlingar samt KRK TOPTEAM är påbörjat.

Anläggning

Bergtäktprojektet har börjat. 
Snöskottningen av taket är klart och det har gått bra. 

Hästar

Felix har blivit ombehandlad
Ricardo Skrittas och leds.
Walle har åkt till de evigt gröna ängarna.
Champis bor fortfarande hos Paula, beräknas åter om 1-2 veckor. 
Goofy är här i väntan på att ny häst efter Tilly ska komma
River är halt.

Utbildningsverksamhet

Antalet ridande är idag fredag den 19 mars 264 st. (116barn, 148vuxna) Ökningen beror bland 
annat på flera nystartade grupper. Då är inte trim, ponnyhyrarna och Malin medräknade.
Vi måste hjälpas åt att marknadsföra våra barngrupper mer.
Oro framfördes att det är fler vuxna än barn bland de ridande, ett led att få fler medlemmar pågår 
genom att u-sek delar ut lappar i brevlådor i vissa områden.

Arrangemang och tävlingsverksamhet

Lokal ponnyhoppning 28mars, Marie-Lovise tävlingsledare.

VRF

SISU dagen 17 April. Gratis föreläsningar.
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Vidare påtalade Ann-Cha K att vi har brist på storhästar och att Walle behöver ersättas, ett 
alternativ är Accordhäststiftelsen , årshyra ca 7kkr.
Det beslutades att uppdraga Ann-Cha K att undersöka hyresalternativet samt att eventuella inköp 
bör avvakta den 30/4 då likviditeten förväntas vara bättre. Kjell M tryckte på att vi måste få prova 
ordentligt samt att hästen måste vara besiktigad.

§ 7 Bergtäkten – LBC – samt vindkraftsplaner

LBC har fått klartecken att starta bergtäkten strax öster om KRK vilket på sikt kommer att innebära 
ytterligare 46 lastbilar per dygn, de har påbörjat avverkning för väg, bullervall och ridväg. 
Kommunen har ställt krav på LBC att iordningställa cykelväg och övergångställen.
LBC har utfäst sig mot KRK att teckna servitut avseende ”Galoppbacken”, att ställa 300-600 ton 
grus till förfogande samt att anlägga ett antal nya ridvägar.

Ett område nordost om bergtäkten har utpekats av kommunen som ett lämpligt område för en 
vindkraftspark. KRK bör följa upp även om det i dagsläget inte verkar påverka klubben.

§ 8 Rapporter från samtliga ansvarsomr.  visioner, idéer, vad är aktuellt nu

Bidrag

- Viktoriafonden, ansökan skall vara inne nästa vecka.
- Arvsfonden, ansökan avvaktar pris för dränering avseende handikappanpassning.
- Folksam, 25kkr sökt för handikapponny.

Tidningar och TV har fått mail angående kommande tävlingar.

Hyresgäster

Akut behov av att reparera en trasig vattenkopp, i övrigt är de i huvudsak nöjda. Privatryttarna 
önskar dock mer manegetider till ´Ulle´-träningar.

Tävling

Kicki O meddelade att hon är sammankallande för tävlingskommittén vilken har fått en egen 
mailgrupp.
De har problem att hitta tävlingsledare till storhästtävlingen 10-11/4 men fortsätter leta, som sista 
utväg får vi sätta personal på uppgiften.
Personalen kommer att ha en representant på mötena.
Önskemål om västar till banchef, framhoppning och sjukvårdare framfördes.
Hittills är det 144 anmälda till helgens tävling.
Maria S påtalade att det går att projektmärka poster i ekonomisystemet för att kunna följa upp till 
exempel enskilda tävlingar.

Anläggning

Bo G delade ut aktuell anläggningslista med följande kommentarer

Akut repbehov av stuprör på västra sidan som är avkört, Maria N åtog sig att be Henrik att 
reparera. Bo G tryckte på att när något går sönder så måste det anmälas.

Bo G och Nettan letar material för genomgång av fläktsystemet i stalldelen, rengörning måste ske i 
år.

Fönster måste gås igenom, tätning samt justering så att de går att öppna och stänga.
Det finns behov av att byta ut 22 vattenkoppar, det beslutades att 5 stycken skall införskaffas nu. 
Några kommer att lösas i samband med boxbygge i stallet.
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Bo G framförde oro för att speglarna i manegen kan trilla ner. Ann-Cha K uppdrogs kontrollera 
med firman som monterat.

Det behöver planeras in brandövningar, Ann-Cha K tar åt sig.

Anläggningsgruppen efterlyser datum för städ/arbetsdagar, Ann-Cha K kollar upp.

Bo G påtalade att det behövs en tydlig fördelning av arbetsuppgifter inför och efter tävlingar. Vad 
åligger personal, tävlingskommitté respektive anläggningsgruppen.

Anläggningsgruppen önskar att det bildas en arbetsgrupp som skall jobba med långsiktig planering 
för anläggningen (5-10 år). Det beslutades att bilda en sådan grupp med Bo G som 
sammankallande tillsammans med Ann-Cha K, Barbro L, Lars B och Lisa L.

Café

En cafégrupp bestående av Maria, Petra, Anna-Karin och Åsa har bildats.
Bättre uppföljning av inköp/utfall behövs.
En diskussion fördes om hur mer ideella krafter skall kunna raggas till bemanningen vilket är ett 
krav för att kunna hålla bra öppettider. Det påmindes om att det finns ett gammalt medlemsbeslut 
om att alla medlemmar skall ställa upp en dag per termin.

U-sek

Skötarmöte med övernattning har genomförts med 20 deltagare vilket gav några nya skötare.
Påskplanering pågår.
U-sek har god ekonomi och har börjat titta på eventuellt inköp av en ponny.

§ 9 Beslutsloggen: uppföljning

Punkten ajournerades tills nästa möte, Nettan sköter loggen tills vidare.

§ 10 Fråga om kurs i akademisk ridkonst

En diskussion fördes angående den förfrågan som kommit om en kurs i akademisk ridkonst vid 
KRK. Det beslutades att ej anordna en sådan kurs utan att det är Svenska Ridsportförbundets 
policy som gäller.

§ 11 SISU aktivitet

Inget att ta upp

§ 12 Övriga frågor

SISU- och LOK-ansvariga

Det beslutades att följande personer skall anmälas som ansvariga

Personal Anncha Kyrk
Lina Sandberg
Maria Persson
Sara Nilsson
Sophie Falk
Lisbeth Rohm
Tommy Högkvist

Styrelse Kjell Magnusson
Maria Sand
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Jeanette Knöös
Pia Ek
Bo G Eriksson
Jenny Palo
Barbro Lindström
Lars Boberg
Kicki Olsson
Maria Nilsson
Petra Samuelsson

U-sek Ida Grönberg
Kirsty McIntyre
Lisa Lödén
Linn Boberg
Julia Nilsson
Nikita Jareke
Camilla Högberg
Kristin Svensson
Sara Andersson
Felicia Carlsson
Anna Lindow

Tävlingskommitté Paula Åhs
Marie Münt
Nina Jareke
Lotta Strömbäck
Karin Edman-Ågren
Marie-Lovise Kulläng Nordgren
Maria Wahlström

Övriga Nils Lidén
Ingalill Nihlman

Tränarpolicy

Den policy som finns behöver ses över, som den nu är formulerad utestänger den tränare med egna 
elever som vill hyra anläggningen. Till vad och vem skall vi hyra ut? Pris?

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat med uppmaningen att till nästa möte läsa på

- Beslutsloggen
- Policy för organiserade träningar
- Social policy
- Smittskyddspolicy
- Policy för hästhållning

Kommande sammanträden är planerade till 19/4, 17/5 och 14/6, 18.00-21.00.
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