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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs extra styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 30 maj 2011, kl. 18.00 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande  

  Eva Mossberg, ledamot  

  Jonas Norén, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande: Maria Andersson, ledamot 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Lars Wendel, suppleant 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

 

§ 1  Mötet öppnas 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes, som övrig fråga anmäldes CHS. 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Jeanette Knöös. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Protokollet från styrelsemötet 2010-04-18 avhandlas på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

§ 5 Funktionärer och Södertäljemodellen, diskussion 

En längre diskussion om hur vi skall kunna fylla behovet av funktionärer vid tävlingar hölls och om 

Södertäljemodellen skulle vara en lösning. Bland annat framfördes följande synpunkter 

 

- Dressyrkommittén tycker att någon form av morot behövs och att man inte skall riskera att 

bli fast hela dagen om man satt upp sig på ett pass. 

 

- Det finns en risk att det blir sprickor i klubben om vi inför ett poängsystem som är delat på 

hopp, dressyr och ridskola. 

 
- Kan vi ha ett individuellt poängsystem?  (Skattereglerna sätter stopp för det). 

 
- Skall vi ha ett belöningssystem i någon form måste styrelsen besluta om ett minimibelopp 

att fördela som läggs in i budgeten. 

 
- Vi kan ha en ”barometer” där medlemmarna kan se vad funktionärerna ”samlat ihop”. 
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- Moroten skulle kunna var gemensam middag eller resa för de som jobbat som funktionärer. 

 
- Hoppkommittén ser gärna subventionerade träningar, clinics och resor. 

 
- Ingen form av bestraffning får förekomma, till exempel höjd medlemsavgift för de som 

inte ställer upp som funktionärer. 

 
- Kan vi ha någon form av medlemskontrakt där det tydligt framgår vilka insatser som 

förväntas av en? 

 
- Många är nog rädda för att sätta upp sig som funktionär eftersom man inte vet vad det 

innebär. 

 
- Vi behöver göra en kortfattad arbetsinstruktion som beskriver olika funktionärsroller, 

dessa skall läggas ut på hemsidan. 

 
- Det behövs en informationskampanj där medlemmarna på ett tydligt sätt får klart för sig 

hur klubben fungerar och vilka ideella insatser som krävs för att vi skall kunna bedriva 

verksamheten. 

 
- Det skulle vara bra med funktionärsvärds t-shirtar på några kunniga personer under 

tävlingarna till vilka nybörjare kan vända sig. 

 
- KRK har provat att dela ut cafeteriauppgifter kollektivt till ridskolegrupperna tidigare men 

frångått det mot ett tydligare individuellt ansvar till medlemmarna. 

 

 
Styrelsen var överens om att 

 

- Södertäljemodellen innehåller flera delar som vi kan utnyttja. 

- Det får inte finnas någon form av bestraffning, allt arbete skall vara ideellt. 

- Ett morotssystem i någon form bör startas till hösten. 

- En informationskampanj om hur alla medlemmar kan bidra på något sätt till klubbens 

verksamhet, hur betydelsefullt dessa insatser är och till vad ett överskott från t.ex. tävlingar 

kan användas till skall dras igång till höstterminen. 

 

För att få reda på vad som är lämpliga morötter skall den kommande kvalitetsenkäten kompletteras 

med en fråga om vad medlemmarna anser skulle öka deras motivation till ideellt arbete och be om 

förslag på gemensamma mål att samla engagemanget kring. 

 

 

§ 6 Åtgärder: ventilation, dränering, vallen 

Ann-Cha rapporterade att LBC har påbörjat arbetet på vallen genom att skrapa för att säkerställa 

avrinningen innan de fyller på med nytt material. 

Vad gäller ventilation finns inget nytt att rapportera och åtgärderna för förbättrad dränering runt 

anläggningen avvaktar tills vi vet kostnaden för övriga delar. 

Karin påtalade att de avrinningsdiken som finns mer eller mindre är igensatta. 

 

§ 7 Beslutlogg 

På grund av tidsbrist ströks punkten. 
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§ 8 Övriga frågor 

CHS 

 

Gita och Madde har meddelat att de är tveksamma att stå kvar som tävlingsledare då de inte 

upplever att de har den backning som behövs. I första hand saknar de någon sponsoransvarig samt 

en elansvarig som säkerställer att propparna inte slås ut på parkeringen. 

 

Eva uppdrogs att stämma av med Marie-Lovise och hjälpa Ann-Cha att söka sponsorer 

. 

Karin uppdrogs kontakta Fortum för att få pris på att öppna elskåpet för att säkerställa att 

matningen räcker för besökande bussar, styrelsen var enig om att denna kostnad måste tas. 

 

Familjedag 

 

Den tilltänkta familjedagen den 5/6 flyttas förslagsvis till den 18/6 då USEK planerar att ha en 

grillkväll för alla medlemmar. Ann-Cha uppdrogs kolla att det finns någon som kan ansvara för 

”prova på ridning” samt att meddela Nisse nytt datum snarast. 

 

Tävlande i SM – särskilt stöd från KRK? 

 

Styrelsen var enig om att någon form av stöd bör lämnas till de medlemmar som kvalar in till SM. 

Jonas åtog sig att kontrollera de skattemässiga förutsättningarna till nästa möte. 

 

§ 13 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Nästa ordinarie möte är på KRK den 20 juni, klockan 17.30. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande  Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Jeanette Knöös, justerare 


