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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 

 

 

Tid: Måndagen den 18 oktober 2010, kl. 18.15 

 

Plats: KRK 

 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

 Pia Ek, ledamot 

Bo G Ericsson, ledamot 

Jeanette Knöös, ledamot 

Barbro Lindström, ledamot 

Kjell Magnusson, ordförande 

Jenny Palo, ledamot 

Maria Sand, ledamot 

Maria Nilsson, suppleant 

Petra Samuelsson, suppleant 

Ann-Cha Kyrk (adjungerad) 

 

Frånvarande: Linn Boberg, Lisa Lödén och Kicki Olsson. 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes, ordförande anmälde två övriga punkter. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Maria Sand. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan. 

 

Protokollet från styrelsemötet 2010-09-20 godkändes och lades till handlingarna efter 

omformulering av § 7 och 9. 

 

§ 5  Beslut om åtgärder med anledning av det kommunala bidraget. 

 

Med anledning av att Karlstads ridklubb har beviljats bidrag med 350 000 kr som stöd för 

renovering och underhållsbehov diskuterades vad som skall prioriteras högst bland de åtgärder vi 

sökt bidrag för. 

 

Ann-Cha redogjorde för aktuella kostnadsuppskattningar,  

 

Upprustning av utebanan 159 000 kr plus moms. 

Dränering 190 000 kr plus moms. 

Iordningställande av sjukhagar är påbörjat och ryms inom budget. 

Byte av vattenkoppar är påbörjat och ryms inom budget. 

 

BoG redogjorde för läget vad gäller ventilation i stallet, han skall undersöka om det går att rengöra 

ventilationsstrumporna i spiltdelen. Material finns hemma för test av filterbyte på boxsidan. 

Fläktarna i systemet bedöms som fullgoda. 
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BoG efterlyste en drift- och underhållspärm för systemet, Babs tipsade om Kaj Byström som var 

med under byggtiden, BoG uppdrogs kontakta Kaj. 

Då det i dagsläget inte går att göra någon bedömning av vad en upprustning av ventilationssystemet 

skulle kosta beslutades det att vi omgående måste ta in extern kompetens för flödesmätning och 

åtgärdsförslag. 

Styrelsen beslutade att följande prioriteringar skall gälla 

 

- Skyndsam utredning av kostnader för förbättrad ventilation. 

- Planera för utebana. 

- Dränera för de medel som blir över. 

 

Målsättningen är att innan nästa styrelsemöte via mail få underlag för ett beslut, det skulle vara 

fördelaktigt om beställning och påbörjande av utebanan kan ske i år. 

 

Ann-Cha uppdrogs försöka få en uppspaltning av klumpsumman för dränering. 

 

Maria S påtalade behovet av att planera in reservmedel i respektive punkt. 

 

§ 6  Ekonomisk rapport 

 

Styrelsen gick igenom klubbens resultatrapport per den 30/9.  

Maria redogjorde för att kostnaderna möter de budgeterade utgifterna och att ekonomin känns 

tillfredställande. Några mindre justeringar av prognosen är gjorda. En del utestående 

medlemsavgifter har skrivits av. Det kommunala bidraget på 350 000 kr och motsvarande kostnader 

är inlagda i prognosen men intäkten är ännu inte bokförd.. 

Jenny berömde Ann-Cha för det arbete hon gjort med att fördela personalen utifrån periodvis 

arbetsbelastning vilket lett till minskat övertidsuttag. 

 

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

 

Personal 

Ny vikarie kommer prövas, Linn Lilja (diplomerad ridinstruktör), som kan hoppa in vid behov. 

Sara ledig 24 oktober - 26 november, Ann-Cha uppdrogs se till att det alltid finns en vikarie för 

henne då föräldrar räknar med att det finns någon som hjälper barnen då de lämnar dem på KRK.  

Vi har idag hög arbetsbelastning på den ordinarie personalen, det är svårt att hinna med allt. Detta 

leder i sin tur till ökad personalkostnad. Vi håller på att jobba fram ett ½ års schema för att kunna 

hålla nere arbetstiden för ordinarie personal. Vi provar oss fram för att hitta rätt sätt att arbeta där 

personalen kostar så lite som möjligt. Ann-Cha uppdrogs tillsammans med Babs att se över 

personalbehovet. 

 

Samarbetspartners och Sponsorer 

Sponsorarbetet för årets tävlingar har gått bra. 

Den sista lokala/regionala tävlingen vi hade i år sponsrades av Nordmarkens motor. De lottade även 

ut två tävlingsskåp till alla som deltagit under tävlingen. 

Vi behöver ytterligare sponsorer till KRK Topteam. 

 

Anläggning 

Igår jämnades manegen till.  

Spån och grusblandning kommer att köras in i manegen när materialet har kommit.  

Material till sjukhagar är beställt. Tittar på lösning på att få ner de stora stolparna. 

Hagstolpar är beställda, tyvärr lång leveranstid på de som är något tjockare än de som finns på ex. 

lantmännen. 

 

Hästar 

Paris återbesök ATG idag måndag  

Donna är en ny häst som vi har på prov 1 månad sedan ny besiktning. 

Snowy är en lånehäst som vi ska prova. 
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Utbildningsverksamhet 

Antalet ridande den 5 oktober är 267st. Då är inte trim, ponnyhyrarna och Malin medräknade. 

125 på storhäst och 142 ponny elever. 

Nästa vecka blir vi minst 10 nya vuxenelever till. 

Höstlovsaktiviteterna har anslagits. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

Nästa vecka kommer Jump-club till KRK måndag och tisdag.  

Värmlandsmästerskapen i dressyr och hoppning avgörs under oktober, 24 oktober hoppning på 

KRK, 31 oktober dressyr i Filipstad. 

 

Övrigt 

Inom personalgruppen är budget arbetet påbörjad inför nästa år.  

Inventarielistor håller på att räknas ihop. 

Vi kommer få en inspektion av arbetsmiljöverket denna eller nästa vecka. 

 

 

§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsområden. 

 

U-sek 

 
Sedan sist har vi haft ett skötarmöte, eftersom det var ytterligare barn som önskade bli skötare. 

Vi planerar för fullt inför vår skötarövernattning på höstlovet, Spökkvällen och har även börjat 

spåna en del på hur Luciashowen ska se ut i år. 

I lördags skickade vi ett lag på tre barn (som har tränat stenhårt de senaste veckorna!) med lagledare 

Kirsty till Strömsholm för deltagande i Hästkunskap Cup det gick bra, och tjejerna var väldiga 

lyckliga efteråt. 

Det beslutades att skicka Anna Lindow, Kristin Svensson och Linn Boberg på ungdomsledarkurs. 

 

Anläggning 

Sommaren avslutades med CHS med en hög belastning på alla som på något sätt arbetar med att 

hålla anläggningen i stånd. Vädret var tyvärr inte på vår sida denna gång. 

Vi har som de flesta vet och sett målat om i ridhuset. Till hälften sponsrat av BoG och Christer 

innan han flyttade med sin Kristin till Stockholm.  

Vi har vidare förbättrat möjligheterna att bygga ut och ta emot besökande vad gäller tillgång på el,  

2 st 32 amp uttag finns nu monterade vid två el-centraler på anläggningen. Ett förslag till en mera 

permanent möjlighet att genomföra större tävlingar kommer att redovisas i november. 

Beställt är också vinkelbeslag för att stadga upp och förlänga livstiden på alla fönster i stallet 

utlovad leverans vecka 42. Ann-Cha har skaffat två händiga killar som jobbar med att utföra en hel 

del underhållsarbeten och dessa har lovat att skruva på beslagen på de aktuella fönstren i stallet. 

Vidare har fönstret i foderkammaren lagats. 

Sjukhagar stakats ut och Tommy leder byggnationen av dessa. 

Vi fortsätter arbetet med ventilationen, och skall göra ett försök både i spiltstallet och i boxstallet 

inom kort. Demontering, rengöring och återmontage. Vi tittar även på de fläktsystem som är i drift 

och som behöver tillsyn. 

Ett förslag till en dräneringsplan för marken kring ridhuset och ridbanorna håller SWECO på och 

jobbar med. (Ett vid sidan om arbete som inte får kosta något, och därmed har tagit lite tid att få 

fram). 

Vi har även deltagit i utbyte och installation av en ny frys i kafeterian. 

Det påtalades att det luktar i lilla toan i uppehållsrummet, BoG åtog sig att kolla. 

 

Café 

Vi har köpt in en ny frysbox som står på plats. Det var välbehövligt då den gamla knappt gick att 

stänga. Kylskåpet i det lilla rummet är väldigt dåligt och det är bara en tidsfråga innan det behöver 

bytas, det beslutades att kassera det och att tillsvidare använda den andra kylen i köket samt att 

budgetera för en ny nästa år. 

Vi har klarat av de stora tävlingarna med hjälp av stora ideella insatser och de flesta som besökt oss 

har verkat nöjda och glada. Vi har fått mycket beröm för mat och fika, kul. Agneta sköter den 

dagliga driften och bakar en hel del. 
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Bidrag / uppstallning 

Ansökan till Viktoriafonden är inlämnad avseende handikappverksamheten under vt 2011. Vi har 

ansökt om 71 300 kr vilket motsvarar kostnaden för personal under handikappslektionerna. 

En genomgång av smittskyddspolicyn behöver göras då det förekommer diskussioner om vilka 

´främmande´ hästar som får komma in i stallet och vilka som hänvisas till utestallet. 

Det har framförts synpunkter på att underlaget i manegen är för hårt, den vattnas och djupharvas på 

morgonen men till kvällen är det åter hårt, (CHS klass 150 kräver hårt underlag). 
 

SISU 

Nettan deltar i SISU-möte till veckan. 

 

Lotter / försäljning 

Lottförsäljningen har inte gett det utfall som vi hoppats på. 

Newbodyförsäljningen har gått desto bättre och ger en intäkt till KRK på drygt 20 000 kr. 

 

 

§ 9  Policy hästhållning 

 

Ann-Cha meddelade att den ännu inte tagits upp med privatryttarna. 

 

§ 10 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gick igenom för att säkerställa att inget glöms bort. 

BoG uppdrogs kontrollera kostnaden för att komplettera spegelväggen i ridhuset. 

 

§ 11 Övriga frågor 

 

Skrivelse från hoppryttare 

 

En skrivelse från hoppmötet med de som tränar för Ulrica Skönnemark har inkommit vilken ledde 

till en längre diskussion.  

Skrivelsen tar i huvudsak upp två huvudfrågor 

 

- Behovet av fler träningstillfällen. 

- Omfattning av tävlingsverksamhet vid KRK. 

 

Styrelsen var enig om att KRK lever på ridskoleverksamheten och att uthyrning av manegen inte får 

inverka på betalande grupper. Ann-Cha uppdrogs informera om de regler som gäller för att boka 

manegen, det finns till exempel lediga tider på helgen. 

Vad gäller omfattning av tävlingsverksamheten behövs det ytterligare diskussioner och utredningar 

vad gäller antal tävlingar, tävlingskommitténs uppgifter, behovet av funktionärer och eventuella 

belöningssystem.  

En grupp bestående av Alex, Karin, Marie-Louise, Ann-Cha, Babs, Petra, Pia och Kicki skall träffas 

och diskutera tävlingskommitténs arbetsuppgifter innan det hoppmöte som är inbokat den 18/11. 

 

§ 12  Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är på KRK den 22 november, klockan 18.00. 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

__________________________________ 

Maria Sand, justerare 


