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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 14 juni 2010, kl. 18.00 

 

Plats: KRK 

 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

 Pia Ek, ledamot 

Bo G Ericsson, ledamot 

Jeanette Knöös, ledamot 

Barbro Lindström, ledamot 

Kjell Magnusson, ordförande 

Maria Sand, ledamot 

Maria Nilsson, suppleant 

Lisa Lödén, pers. ungdomssuppleant 

Petra Samuelsson, suppleant 

Ann-Cha Kyrk (adjungerad) 

 

Frånvarande: Linn Boberg, Kicki Olsson, Jenny Palo. 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes, två övriga punkter anmäldes. 

 

    - Vuxen i stallet. 

    - Försäljning och lotter. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Jeanette Knöös 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan. 

 

Protokollet från styrelsemötet 2010-05-17 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport: 

 

Styrelsen gick igenom klubbens resultatrapport per den 31/5, prognosen pekar på att KRK kan 

uppnå det budgeterade nollresultatet. 

Positivt är att hästkostnaderna ligger under budget tack vare låga veterinärkostnader. 

Kommunens extra likviditetsbidrag på 150kkr har kommit men har ännu inte bokförts. 

Den höga va-kostnaden kommer att bli lägre under resten av året då va-mätaren bytts. 

Offert är på väg från Loomis vad gäller kontanthantering. 

Maria S och Nettan har påbörjat en analys av de senaste fem årens resultatrapporter, ytterligare 

fördjupning kommer att ske. Preliminärt visar det att KRK tappat vad gäller ridskoleavgifter samt 

att avgifterna inte har höjts trots att kostnaderna ökat. Det beslutades att målsättningen skall vara 

att analysen skall vara klar samtidigt som 1/2-års bokslutet tas upp på septembermötet. 

Likviditeten är förbättrad vilket innebär att KRK kommer att klara sommarens utgifter fram till dess 

att nästa termins avgifter kommer in. 
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§ 6  Attestregler och delegationsordning 

 

Det beslutades att godkänna reglerna efter ett par justeringar i §§5, 8 och 9, för att få större 

flexibilitet i vardagsrutinerna. 

 

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

 

Ann-Cha redogjorde för verksamheten. 

 

Personal 

Per slutar sista juni då han går i pension. 

 

Samarbetspartners och Sponsorer 

Vi har fått en sponsor till Solstahoppet som sponsrar med 20kkr per år, kontrakt är skrivet för två år. 

 

Anläggning 

Vattenmätaren är bytt och vattenkopparna ska bytas på fredag.  

Under sommaren behöver en del saker fixas på anläggningen, bl.a. kärvande fönster, Ann-Cha och 

BoG stämmer av.  

Lars B rapporterade att han kontrollerat fönstren i stallet och inte hittat några ´ruttna fönster´, utan 

problemet är att limningen har släppt i hörnen, vilket gör att de hänger ner, de flesta kan åtgärdas 

med riktning och montering av vinklar i hörnen.  

Ansökningar om bidrag har skickats in till kommunen. Monica vill att vi gör om dessa till en 

ansökan, istället för att söka till fler små projekt. Ann-Cha, Pia och Maria S omformulerar ansökan 

som måste vara klar i mitten av juni. Därefter behandlas ärendet i augusti/september. 

Möte angående vallen på tisdag. Ann-Cha, Tommy, P-O, LBC och Arne Ågren. 

 

Hästar 

Teresa har börjat gå lektioner. 

Furio har åkt hem och ska till hösten ersättas av den ponny som u-sek avser köpa. 

Myran kommer åka hem efter avslutade lektioner och behöver ersättas av en ny ponny. 

Avtackning av Bertil kommer ske under nästa vecka. Ny hovslagare är Lars-Göran Karlsson. 

Ackordshäststiftelsen kan inte ordna någon häst förrän i augusti, om det blir aktuellt med en häst 

därifrån trycktes det på att kontraktet måste detaljgranskas vad gäller villkor och möjligheter att 

säga upp det om hästen inte är lämplig för KRK. 

 

Utbildningsverksamhet 

Antalet ridande är fredagen den 11 juni 260st.  

Ridlekis senareläggs till 15.30 till höstterminen för att ge fler möjlighet att deltaga. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

Nu i helgen var det ponnyridning på Sundsta under miniloppet, det gick bra och 4 stycken skrev in 

sig i någon ridgrupp. 

Familjedagen gick också bra där 1 skrev in sig i ny ridgrupp och 4 vill bli uppringda. Sara 

ansvarar för att kontakta de nya. 

Det behövs många funktionärer till sommarens tävlingar. Fråga gärna alla ni känner om de kan 

hjälpa till. 

 

§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsområden. 

 

U-sek 

Sedan förra mötet har Usek, med mycket hjälp från Nettan, haft en ponnyridning på Metso, vilken 

fungerade bra. Hästarna (Boo och Lady Axa) skötte sig bra trots regn och åskväder! 

Vi har också haft "Fångarna på loftet", en aktivitet där deltagarna tävlar i att samla nycklar genom 

att lösa olika fysiska eller kluriga uppgifter. 

Av 9 anmälda kom 7 deltagare som verkade både nöjda och trötta då dagen var över. 

Usek var även medverkande på Familjedagen, då vi stod för ponnyridning och uppvisning med 

olika stafetter där Ungdomssektionen tävlade mot en av ridskolans ponnygrupper. 
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För övrigt är planeringen inför sommaren i full gång, då Usek ansvarar för fodring både på CSS och 

Solsta Hoppet. 

 

Anläggning 

Den 30/5 genomfördes en städdag med sisådär deltagande. Några större ”projekt” genomfördes: 

Vi grävde bort kanterna i paddocken, med ett mycket bra resultat. Kvar är att gräva bort under 

staketet på kortändor och det norra staketet. Vi kan konstatera att ansamlingarna av vatten i 

paddocken nästan är borta när det regnar. Ett fortsatt underhåll så att det ej bildas kanter vid 

staketen kommer att lösa problemet med en vattensjuk paddock. 

Rabatterna och planen utanför ridhuset rensades från ogräs. 

Fönstren i stallet putsades, och många av de fantastiska spindelnäten städades bort. 

Samt ett flertal mindre saker gjordes. 

 

Gruppen har förutom detta lagat nedrivna skydd för vattenkoppar, isolering runt rör, trasiga fönster, 

m.m 

 

Inför sommaren efterlyser vi en planering där medlemmar åtar sig att lösa vissa av de underhålls- 

åtgärder som måste lösas sommartid. Vi återkommer personligen till de medlemmar som visar 

intresse. 

 

Café 

Inför tävlingarna den 2-4 juli behövs mer personal i cafeterian. Vi räknar med Lillemor och Agneta 

alla dagarna. Anna-Karin har möjlighet att hjälpa till på söndag, men på lördagen är det för 

närvarande bara Lillemor och Agneta som arbetar. Även kommande tävlingar 23-25 juli är 

personalfrågan ett problem då det är semestertider och många är bortresta. Detta behöver cafeterian 

hjälp med att lösa. Nettan åtog sig att kolla gamla SISU-listor för att hitta lämpliga kandidater. 

Vi vill gärna ha reda på vilka önskningar som finns angående cafeterian och framför allt maten i god 

tid innan tävlingarna för att ha möjlighet att planera bättre. 

Kaffeautomaten fungerar fortfarande inte som den ska, det är åtgärder på gång vad gäller elen. 

Fönstret är ordnat och i köket har det varit undanplockat och tjusigt den senaste tiden. 

 

Tävling 

Tävlingskommittén har haft möte för att planera 2011 års tävlingar. 

Följande är inlämnade till Värmlands ridsportsförbund: 

 

Solstahoppet (Kontrakt skrivet för sponsor även för nästa år) 22-24 juni 

CHS 16-18 september 

CSS datum? 

Lokal ponnyhoppning 27 mars 

Komb ponny-hästhoppning 9-10 april 

Ponnydressyr 7-8 maj 

Hästdressyr 16 okt 

 

SISU 

Listor är inskickade och av vårens resurs återstår motsvarande 10kkr. Styrelsen uppdrogs fundera på 

om vi skall deltaga i SISU-helgen den 30-31 oktober som behandlar styrelsearbete. 

 

§ 9  Policy hästhållning 

 

Det beslutades att Ann-Cha, Nettan, Babs och Pia arbetar vidare med policyn. 

 

§ 10  Social policy 

 

Det beslutades att Kjell, Nettan och Maria arbetar vidare med policyn. 
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§ 11 Information bergtäkten – LBC – samt vindkraftsplaner 

 

Kjell och Ann-Cha informerade om läget. 

 

Ny ridstig är snitslad och vägbygge pågår. Nyckelbiotoper är inventerade vilket gör att delar drar ut 

på tiden då det är många som är inblandade. Berörda parter är kommunen, länsstyrelsen, 

skogsstyrelsen, LBC, KRK och markägare. 

LBC skall ombesörja att servitut vad gäller KRK´s rättigheter att nyttja mark tecknas. 

Kommunen är positiv till att rusta upp befintlig väg från Granngården till KRK vilket också är en 

enklare lösning för LBC än den gång och cykelväg de avser ordna längs bilvägen. 

 

Planerna på att bygga vindkraftverk i området har fått avslag. 

 

 

§ 12  Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gicks igenom med följande kommentarer 

 

- Brandövning planeras till augusti. 

- Ekonomisk analys över fem år påbörjad. 

- Reviderade stallkontrakt skickas ut efter sommaren. 

- Ansökan till Allmänna arvsfonden ej skickad, inväntar offert på dränering. 

- Upprättande av inventarielista påbörjad. 

 

§ 13  Övriga frågor 

 

Försäljning och lotter 

Kjell informerade 

- Föreningstriss, måste säljas i cafeterian då man måste vara 18 år för att sälja, Kjell tittar 

vidare. 

- Sportlotteriet, inte intressant då man bara har returrätt på 50% av lotterna. 

- VM-lotten, utfallet var inte bra och vinstplanen var svår. 

- Newbody, försäljning av strumpor med mera, Kjell kollar vidare då det inte är förenat med 

någon risk för KRK. Det påtalades att vi bör vara igång tidigt (augusti) för att inte få så 

mycket konkurrens från andra föreningar och skolor.  

 

Vuxen i stallet 

Ansökan till idrottslyftet för bidrag till en fritidsledare i stallet är inskickad och skall kompletteras 

med en redovisning av föregående bidrag. Kostnaden är inte budgeterad för hösten men efter 

diskussion enades styrelsen om att vi skall arbeta för att kunna behålla denna resurs. 

 

§ 14  Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Nästa möte är på KRK den 23 augusti klockan 18.00 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

__________________________________ 

Jeanette Knöös, justerare 


