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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 20 september 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 

Kicki Olsson, ledamot 

Jenny Palo, ledamot 

Maria Sand, ledamot 

Maria Nilsson, suppleant 

Lisa Lödén, pers. ungdomssuppleant 

Petra Samuelsson, suppleant 

Ann-Cha Kyrk (adjungerad) 

 

Bengt Dahlgren, revisor, tom pkt. 5. 

 

Frånvarande: Linn Boberg, Pia Ek, Lisa Lödén. 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes, Usek anmälde en övrig punkt. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Jenny Palo. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan. 

 

Protokollet från styrelsemötet 2010-08-23 godkändes och lades till handlingarna med en 

korrigering, i § 7 ändrades juli till juni, rapporten avser perioden januari - juni. 

 

§ 5  Revisorernas information och diskussion 

 

Följande punkter togs upp enligt Bengts önskemål. 

 

- Budgeten. 

 

Bengt gör bedömningen att vi ligger inom budget, målet att nå noll-resultat fullt möjligt. 

 

- Ekonomisk 5-årsanalys och omvärldsanalys. 

 

Maria och Nettan överlämnade den sammanställning som gjorts över de senaste fem årens 

ekonomiska utveckling med kommentaren att den skall läsas i större klumpar då det finns 
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variationer i hur olika kostnader har konterats mellan åren. 

Lönekostnader har påverkats positivt av att ett par personer har slutat och att vi har fått bra 

praktikanter från arbetsförmedlingen. 

Tappet i antalet ridande kan bland annat bero på, Ulvsby Ranch som startade 2008, 

ombyggnationen av E18 som har försämrat tillgängligheten och finanskrisen. Störst tapp är 

det vad gäller barn, det är nu viktigt att informera om säkra tillfartsvägar. 

Ann-Cha meddelade att vi för närvarande har en bra tillströmning av nya barn och att Sara 

är mycket viktig, och uppskattad, i stallet. 

 

- Anläggningen vad händer. 

 

Mycket små fix har gjorts tack vare att vi för tillfället har Ulf och Peter. 

 

- Dialog med kommunen. 

 

Monica Gunddal från kommunen har möte med ridskolecheferna en gång i månaden, 

därtill kommer ytterligare möten vid behov då ytterligare personer bjuds in. 

Kjell poängterade vikten av att ha en bra dialog med kommunen. 

 

- Bergtäkten. 

 

Verksamheten är nu igång, vägen är klar och sprängningar har startat. Gång- och 

cykelvägen är i ordning och har fått belysning. Röjning för ny ridstig är påbörjad och klar 

fram till´grod´bäcken, nu skall de röja från andra hållet eftersom bäcken inte får passeras 

med maskinerna. 

 

- Kvalitetsenkät. 

 

Rapporten är positiv, viktigt är nu att hålla liv i det positiva och att jobba med att förbättra 

de negativa punkter som kommit upp. 

Ann-Cha och personalen har börjat jobba med rapporten. 

Bengt påtalade vikten av planer för elevernas utveckling. 

 

 

§ 6  Kvalitetsenkäten 

 

Rapporten är anslagen i stallet.  

Mycket är direkt verksamhetsberoende och ligger på personalen att ta tag i. 

Maria tog upp att det är viktigt att bibehålla kvalitén på hästar och ponnys. 

Kjell tryckte på att det är viktigt att hålla de positiva nivåerna och att sätta upp mål för eleverna så 

att de känner att de utvecklas. Han påtalade också att personalen behöver säga till styrelsen om det 

finns behov av att arrangera fler städdagar och liknande. 

 

§ 7  Ekonomisk rapport 

 

Styrelsen gick igenom klubbens resultatrapport per den 31/8, prognosen pekar på att KRK kan 

uppnå det budgeterade nollresultatet. Likviditeten bedöms bättre än vid motsvarande tid förra året. 

Påminnelser har skickats ut till ett tiotal personer som släpar efter med betalningen sen i våras. 

Kommunen tar beslut om eventuellt investeringsbidrag den 29/9. 

Vi har fått bidrag för en del av Saras kostnader från Idrottslyftet samt 25kkr från Viktoriafonden för 

handikappanpassningar. 

Kommunen har i brev meddelat att tomträttsavgälden, (som kommunen betalar), kommer att 

justeras, KRK måste dock skriva under senast 31/10. 

Maria påpekade att eventuella underhållsbidrag som vi erhållit kan periodiseras till nästa år. 

 

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

 

Ann-Cha redogjorde för verksamheten. 
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Personal 

Ulf och Per gör ett jätte bra jobb, de fixar och reparerar. 

 

Samarbetspartners och Sponsorer 

Sponsorer till CHS är FläktTeknik Entreprenad AB, KBAB, Region Värmland och Byggbolaget. 

Urban på Nordmarkens motor har kommit med förslag på hur vi skall locka fler startande till 

dressyrtävlingen i oktober, Ann-Cha följer upp. 

 

Hästar 

Paris har varit på ATG, spatt höger bak. 

Riocha är ok och är under uppstart. 

Ulrik har åkt till de evigt gröna ängarna, ersättning utreds. 

Theresa och Caligo har vilovecka v.37. 

 

Utbildningsverksamhet 

Antalet ridande den 15/9 var 260st (exkl. trim, ponnyhyrarna och handikapp).  

Vi är nu uppe i samma antal som innan sommaren och tar man med samtliga betalande uppsittningar 

har vi 291st per vecka. 

Klubbdressyr 26 september. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

CHS till helgen, läget under kontroll (mycket stenmjöl och spån kommer att gå åt pga. regnet). 

CSS gav 64kkr i vinst (2009 52kkr, 2008 129kkr, 2007 102kkr, 2006 78kkr, 2005 74kkr, 2004 

57kkr). 

Solsta hoppet gav 45kkr i vinst. 

 

Övrigt 

Linn Lilja, eventuell instruktörsvikarie, kommer på besök. 

 

§ 9  Rapporter från samtliga ansvarsområden. 

 

U-sek 

Vi har sen senast haft en filmkväll då ca 6 barn kom för att se på film, äta hamburgare och leka 

lekar tillsammans. Allt fungerade bra! 

Vi försöker även få ihop ett lag till årets Hästkunskap Cup, en teoritävling för barn och ungdomar i 

åldern 13-18 år, som hålls på Flyinge och Strömsholm. Ännu vet vi dock inte riktigt om vi faktiskt 

får ett lag... 

Nu i helgen har vi hand om fodring av tävlingshästar under CHS, och hoppas att allt ska gå bra!  

 

Anläggning 

BoG rapporterade att man har målat i ridhuset samt att skyltningen till KRK måste ses över och att 

vi behöver tänka till vad gäller besöksparkeringar nu när vår gamla blivit officiell gång- och 

cykelväg. 

Tillgången vad gäller el är ett bekymmer som måste åtgärdas tills nästa stora tävling. Vi kan ta emot 

27 bussar som förbrukar max 1200W per styck. Vid kontroll har det visat sig att en del förbrukar 

ända upp till 3000W med resultatet att säkringarna löser ut och det blir svart för alla. Antingen 

måste vi uppgradera abonnemanget eller vara benhårda på hur många som vi tar emot. 

 

Café 

Årets största tävling är avklarad och trots att det verkade svårt att få ihop det, så har det på något 

underligt vis ändå funkat bra. Grillen gick inte så bra som vi hoppats på pga. det dåliga vädret och 

det blev tyvärr en del hamburgerbröd över. Vi skall försöka hitta på något, så att de inte behöver 

slängas, kanske hamburgertoast kan fungera? För övrigt har maten räckt och det har bara blivit 

några få portioner över. Pizzakvällen och Tacokvällen var lyckade trots lite allmänt kaos innan. 

Agnetas goda bullar har sålt bra och vi fick in en hel del hembakt från våra medlemmar. 

Maria och Lisbeth kommer att räkna och föra in inkomsten på onsdag förmiddag, upp mot 40000 kr  

har vi fått ihop, varav 7500 kr kommer från grilltältet. Bra jobbat allihop. 
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Vi måste se över behovet av kyl och frys, flera borde dömas ut. 

Vi måste se över vad som skall serveras, lagad mat kräver en upprustning av köket. Skall vi nöja oss 

med micro? 

 

Tävling 

Kicki lämnade följande rapport. 

Nyligen avslutades CHS (läs igår), tävlingsledare för den var Lina, till nästa styrelsemöte hoppas 

jag att vi fått en rapport om den tävlingen. I år så var även Rudskogens Ryttarförening med som 

medarrangör, utan någon ersättning. Detta är för att Rudskogen skall kunna ha licensierade 

tävlingsryttare, då de inte anordnar egna tävlingar. Hur det gick med den biten återkommer jag med 

när jag pratat med Lina samt Eva Ö från Rudskogen. 

Nästa tävling på KRK är den 9-10 oktober, då det blir lokal-regional ponnyhopptävling, 

tävlingsledare för den är Maria P. 

Den 17 oktober är det dressyrtävlingar för häst. 

Värmlandsridsportförbund hade tävlingsmöte för alla klubbar förra veckan, enligt uppgift så var 

Nina J där. Jag återkommer med med mer info om vad som sades där. 

Vi i tävlingskommittén skall till nästa möte ta tag i att göra djupgående manualer för tävlingar, så att 

det skall bli enklare för dem som inte har haft hand om någon tävling eller del av tävling att få en 

inblick i vad som skall/bör göras. 

Fortfarande är det tungt att få tävlingsledare och funktionärer till våra tävlingar. 

Jag håller på att titta på andra klubbar hur de löser/försöker lösa detta, återkommer när jag fått mer 

info. 

 

§ 10  Policy hästhållning 

 

En reviderad och förkortad version gicks igenom, den skall tas upp på nästa privatryttarmöte. 

Det beslutades att den skall delas i två delar, en sida med policy och en bilaga med regler. 

 

§ 11  Social policy 

 

Policyn gicks igenom och det beslutades att fastställa denna. 

 

§ 12  Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen är uppdaterad och gås igenom på nästa möte. 

 

§ 13  Övriga frågor 

 

Usek vill ha en dag för diverse aktiviteter som skall stärka banden mellan usek och styrelsen. Det 

beslutades att styrelsen skall boka in den 20/11 kl. 15.00 och framåt. 

 

§ 14  Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Nästa möte är på KRK den 18 oktober klockan 18.00 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

__________________________________ 

Jenny Palo, justerare 


