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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 

 

Tid:       Måndagen den 19 april  2010, kl. 18.00 
 

Plats:    Lektionssalen, Karlstads Ridklubb 
 
   

Närvarande:      Lars Boberg, ledamot 

Pia Ek, ledamot 

Bo G Ericsson, ledamot 

Jeanette Knöös, ledamot 

Jenny Palo, ledamot 

Kjell Magnusson, ordförande 

Maria Sand, ledamot 

Lisa Lödén, pers. ungdomssuppleant 

Maria Nilsson, suppleant 

Petra Samuelsson, suppleant 

Ann-Cha Kyrk (adjungerad) 

 

Frånvarande:      Linn Boberg, ungdomsledamot 

      Barbro Lindström, ledamot 

     Kicki Olsson, ledamot 

 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga punkter 

 

- Protokollformalia 

- Lotter / försäljning 

 

§ 3  Utseende av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Pia Ek 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan. 

 

 Protokollet från styrelsemötet 20100322 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5  Ekonomisk rapport: 

 

Maria S redovisade det ekonomiska läget, resultatrapporten som nu är kompletterad med 

prognostiserat utfall, gicks igenom. 

 

LOK-bidrag har kommit med 15kkr mot förväntat 40kkr, Ann-Cha undersöker anledningen. 

El och hö har dragit iväg vilket föranlett en justering av prognosen. 

Taxan för vattenmätaravgift har ändrats vilket lett till att KRK´s kostnad ökat från 9kkr till 57kkr, 

Ann-Cha undersöker möjligheten att snarast byta till två mindre mätare vilket avsevärt skulle 

minska kostnaden. 
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Vi måste kämpa för att öka intäkterna, Ann-Cha tryckte på att antalet ridande måste upp över 300. 

Olika förslag att öka antalet medlemmar diskuterades 

 

- Kompiskvällar, medlemmar får ta med sig kompisar för gratis prova-på-ridning. 

- Samarbete med skolorna på frilufts- och måbra-dagar. 

- Samarbete med annan ridskola avseende shettis ridning. 

- KRK skaffar egna Shettisar. 

- Hårdsatsning på familjedagen den 6/6. 

 

Likviditeten är fortsatt hårt ansträngd 

 

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

 

Ann-Cha K redogjorde för verksamheten. 

 

Handelsbanken har infört en insättningsavgift, Ann-Cha och Kjell undersöker alternativ. 

Rutinen med uppdelad fakturering av ridavgiften behöver ses över, en del medlemmar önskar hoppa 

av i samband med faktura nummer två trots att de förbundit sig att betala för hel termin. 

 

Personal 

 

Semesterplanering påbörjad. 

 

Samarbetspartners och Sponsorer 

 

Alla behöver hjälpa till att hitta sponsorer. Det är OK att erbjuda reklam i programblad och/eller 

speakertext. 

 

Anläggning 

 

Stort behov av att spika städdagar. 

BoG vill spika datum för reparationer. 

Ombyggnation av spilta till box har godkänts av länsstyrelsen. 

PO Hård har lämnat olika kostnadsförslag på åtgärder för att säkra större tävlingar på vallen. Det 

billigaste alternativet på ca 34kkr + arbete + dränering innebär stenmjöl på 38x45 meter. Arbetet 

beräknas till ca 14 dagar och bör ske innan midsommar. 

 

Hästar 

 

Diana och Collin har feber och hålls isolerade i utebox. Tills provsvar kommit hålls stallet isolerat. 

Felix vila. 

Richardo har börjat trava. 

Champis skrittas och trava. 

 

Utbildningsverksamhet 

 

Antalet ridande är idag 264 st. (116barn, 148vuxna)  

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

 

Lokal och regional ponnydressyr 8-9 maj. 

Lägerinfo har kommit upp, anmälan från och med 22 april. 

 

VRF 

 

Vi i stallet final 23 maj. 

Nya mätregler för ponny från 1 April 
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§ 7  Rapporter från samtliga ansvarsomr.  visioner, idéer, vad är aktuellt nu 

 

Usek 

 

Delar ut lappar i brevlådor, behöver fler lappar. 

 

Anläggning 

 

Traktorn är reparerad (sponsring). 

Stuprör lagat (sponsring). 

Nytt golv på handikapptoa klart. 

Översyn och reparation av vattenkranar pågår. 

Reparation av en del boxdörrar påbörjat. 

Materiel för att testa renovering av ventilation på privatsidan i stallet har kommit. 

BoG och Ann-Cha planerar in målning av skyltsidan i ridhuset. 

 

Café 

 

Det beslutades att en kyl som fungerar dåligt kan slängas. 

 

Tävling 

 

Efter storhästtävlingen blev det dåligt städat vilket till viss del berodde på stor brist på funktionärer. 

 

§ 8  Översyn av policys 

 

Policy för hästhållning har uppdaterats av Nettan som mailar ut den för kontroll och fastställande 

på nästa möte. 

Smittskyddspolicy gäller tills vidare, Ann-Cha stämmer av mot Svenska Ridsportförbundets för 

eventuell justering vid nästa möte. 

Socialpolicy är inte fastställd i styrelsen, Kjell, Nettan och Maria går igenom den för ett 

eventuellt fastställande på nästa möte. 

Policy för organiserade träningar ses över av Ann-Cha, Babs och Pia. 

 

§ 9  Beslutsloggen: uppföljning 

 

Punkten ajournerades tills nästa möte. 

 

§ 10  SISU aktivitet 

 

Inget att ta upp 

 

§ 11  Övriga frågor 

 

Protokollformalia 

 

Det beslutades att respektive verksamhetsansvarig skall maila ut en kort redogörelse innan varje 

styrelsemöte, dessa blir sedan en del i protokollet. 

 

Lotter / försäljning 

 

Kjell informerade kort om förfrågningar. 

 

§ 12  Mötet avslutas 

 

- Ordförande förklarade mötet avslutat 
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_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

__________________________________ 

Pia Ek, justerare 

 


