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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 

 

 

Tid: måndagen den 20 december 2010, kl. 18.15 

 

Plats: KRK 

 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

 Linn Boberg, ungdomsledamot (del av tid) 

 Pia Ek, ledamot 

 Bo G Ericsson, ledamot 

 Jeanette Knöös, ledamot 

 Barbro Lindström, ledamot 

Kjell Magnusson, ordförande 

Maria Sand, ledamot 

Petra Samuelsson, suppleant 

 

Frånvarande: Ann-Cha Kyrk, Lisa Lödén, Maria Nilsson, Jenny Palo och Kicki Olsson. 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Petra Samuelsson. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan. 

 

Protokollet från styrelsemötet 2010-11-22 godkändes och lades till handlingarna. 

 

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

 

Ventilation, prio 1. 

 

Genomgången av behovet av åtgärder blev tyvärr inställt på grund av sjukdom. 

 

Utebana, prio 2. 

 

Start avvaktar tills vi har grepp om ventilationskostnaderna. 

 

Dränering, prio 3. 

 

Ann-Cha rapporterade skriftligen att ingen har varit i kontakt med henne efter det att hon sökt en 

dräneringskunnig person i nyhetsbrevet. Ann-Cha har därför pratat med Stefan Westin på LBC. 

Han tror inte det blir några problem att jobba timme för timme. De börjar med dränering i dikena så 

vattnet försvinner och sedan pratar vi ihop oss hur vi vill prioritera. Vill vi ändra prioritering under 

resans gång är det ok. Stefan tycker det är mest effektivt om man börjar när tjälen har gått ur 

marken ca mars-april, beroende på hur vintern har varit. 
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Kjell rapporterade att han varit i kontakt med Thord Tärnbrandt på kommunen och att det troligen 

inte går att få hjälp den vägen. Kjell uppdrogs fortsätta försöka få fram eventuella underlag som 

kommunen kan tänkas ha angående tidigare gjorda undersökningar och arbeten. 

BoG rapporterade att han inte hittat några rapporter om eventuella markundersökningar i SVEKOS 

arkiv. 

BABS åtog sig att leta fram kontaktuppgifter åt Kjell så att han kan kontakta Herbert för att se vilka 

undersökningar som eventuellt gjordes i samband med bygget av KRK. 

 

§ 6  Ekonomisk rapport 

 

Maria S gick igenom ekonomiska läget per den sista november vilket är avsevärt bättre än 

motsvarande läge 2009. 

Personalkostnaderna möter prognosen och fastighetskostnaderna pekar på att hamna något under. 

Allt tyder på ett litet överskott enligt budget. 

Lisbeth bevakar ridskoleavgifterna och skickar ut påminnelser med en påminnelseavgift på 100: -. 

 

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

 

Personal 

 

Ett par praktikanter från Individ och företagstjänst har varit här, med varierande kunskap och 

engagemang. 

Personalen var på julbord lördag den 18/12, de blev mycket glada för de nya arbetskläderna, från 

styrelsen deltog Nettan och Babs. 

Duellhoppningen under lucia showen vanns av Personal och Styrelsen!!  

 

Samarbetspartners och Sponsorer 

 

KRK har blivit sponsrade med dressyrsadlar för 30000kr. 

 

Anläggning 

 

Nya element till sadelkammaren och stall förrådet är på gång. 

 

Hästar 

 

Paris sätts igång  

Celtic har gått lektion idag. 

Riocha skrittas igång.  

Calle sätts igång efter sin sårskada. 

 

Letar fortfarande efter ny lektionshäst då Glory inte gick igenom besiktningen och Serik inte 

uppfyller våra krav. 

 

Utbildningsverksamhet 

 

Antalet ridande är nu väldigt osäkert efter som det är byte av termin, några hör av sig om plats och 

ska börja till våren och andra slutar.  

Det är många anmälda till pakethoppningen på söndag. 

Till jullovsaktiviteterna finns det platser kvar på dressyr kursen och märke 2 lägret. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

 

Tävlingsledare för CHS 2011 blir Gita Gambrick och Madde Björk. 

 

Övrigt 

 

Traktorn har växellåde problem. 

4-hjulingen är tillbaka från service och går bra. 
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§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsområden. 

 

U-sek 
 

Luciashowen blev mycket lyckad. 

  

Café 

 

Cafeterians verksamhet går fortfarande på sparlåga då den inte är bemannad under veckodagarna.  

Ann-Cha och Petra har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och Individ och företagstjänst, men 

för tillfället har ingen beslutat sig för att börja hos oss. Annonsen för cafeteriatjänsten ligger nu 

under Fas 3 rubriken hos arbetsförmedlingen. Petra har också erbjudit sig att besöka arbets-

förmedlingen och informera om vår verksamhet för att locka sökanden.  

Luciashowen och Pakethoppning gav i alla fall lite inkomster. 

Petra har undersökt vilka krav som ställs på en caféverksamhet och fortsätter med att undersöka hur 

KRK kan förnya och förbättra befintliga lokaler. Nettan uppdrogs titta på kostnaderna och Pia 

uppdrogs förbereda en bidragsansökan. 

Bortforslandet av kylen i lilla rummet kvarstår. 

 

Bidrag / uppstallning 

 

NWT hade en artikel i lördags om Sara Nilsson, lite rapportering från Filips och Felicias starter i 

Globen och på Strömsholm. 

Ridsport hade en artikel om ridklubbarna i Karlstad där vår handikappridning och Sara Nilsson 

omnämndes. I övrigt är det endast reportaget om handikappverksamheten som är planerat och 

"förankrat".  

Maria W har tipsat om ett stipendium för ryttare som elitsatsar, stipendiet kan även sökas av 

ridklubbar, Pia uppdrogs bevaka för en eventuell ansökan avseende Topp Team KRK nästa år. 

 

SISU 

 

Inlämning av höstens SISU-listor kommer att göras nästa vecka. 

 
Under 2010 har vi utnyttjat SISU för böcker, röstförstärkare (50%), klippmaskin, Balimo-pall, 
Livskraft, DVD-filmer, kurs för kanslist, massagekurs och Clinic Mia Grane. 

 
Inför 2011 så är detta på gång  
Marie-Lovise Kulläng Nordgren tar fram underlag för en E-kortkurs, föreläsarens lön kan SISU ta.  
Nettan tar fram underlag på en tappskokurs för Jörgen Gunnarsson, föreläsarens lön kan SISU ta.  
SISU-listor kommer att göras i Idrott Online. Vet inte när det drar igång.  

Maria Persson planerar Sits, Form och Balans ihop med Livskraft. 
 

§ 9  Södertäljemodellen, diskussion 

 

Med anledning av problemet att få tillräckligt många att ställa upp som funktionärer gicks 

Södertälje Ridklubbs modell igenom. SRK´s belöningsmodell bygger på flera olika delar där bland 

annat funktionärerna samlar poäng som senare kan satsas på olika områden i klubben, andra delar är 

i form av premier för olika prestationer, konstateras kan dock att det mesta förutsätter en ekonomi 

som ger ett överskott att fördela. 

 

För att på sikt få ett bredare underlag för tävlingsledare och andra tyngre funktioner vid tävlingar 

föreslog Lars att KRK skall undersöka möjligheterna till ett traineeprogram där yngre förmågor 

erbjuds möjligheten att gå parallellt med de som nu jobbar för att på sikt kunna ta ett större eget 

ansvar.  

 

Styrelsen uppdrog åt tävlingskommittéerna att titta på Södertäljemodellen och traineetanken för 

att se om KRK kan utnyttja vissa delar.  
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§ 10 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gick igenom för att säkerställa att inget glöms bort. 

 

2010-41, spegelvägg, kompletterades med att nedre kanten som speglarna vilar på skall höjas i 

samband med att de sista sektionerna kommer på plats. 

 

2010-42, det har konstaterats att caféets kostnadsredovisning är skev då kostnaderna för inköp 

belastar cafét medans intäkterna ibland bokförs på kurser och läger. 

 

§ 11 Övriga frågor 

 

Energieffektivisering 

 

Kjell informerade att Ingunn Opheim från Ångpanneföreningen varit här och vill göra en analys för 

att se var vi kan spara in på energikostnaderna, hon kommer att titta vidare vilket på sikt kanske kan 

leda till ett ”kostnadsfritt” avtal där eventuella besparingar delas mellan parterna. 

 

Vuxen i stallet (Idrottslyftet) 

 

KRK har fått en förfrågan om hur vi skall finansiera fritidsledaren efter år 4 då bidraget löper ut. 

Nettan har svarat att vi skall ha fler grupper, att fritidsledaren skall driva fler egna kurser samt att vi 

kommer att söka bidrag från kommunen. 

Ann-Cha uppdras att undersöka möjligheterna vid nästa möte mellan kommunen och 

ridskolecheferna. 

 

§ 12  Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är på KRK den 17 januari, klockan 18.15. 

 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                        Lars Boberg, sekreterare 

 

 

__________________________________ 

Petra Samuelsson, justerare 


