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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid:                  Måndagen den 20 juni 2011, kl. 17.30 

 

Plats:                KRK 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Eva Mossberg, ledamot  

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande: Maria Andersson, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande 

  Lars Wendel, suppleant 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

 

§ 1  Mötet öppnas 

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig punkt. 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Helene Lindmark. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Protokollen från styrelsemötena 2011-04-18 och 2011-05-30 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Maria S redogjorde för resultatet till och med den 31/5, läget ser fortsatt positivt ut även om vi 

behöver hålla igen på utgifterna för att klara sommarens löner innan nya intäkter kommer. 

Prognosen för ridskoleavgifter har justerats ner något med anledning av att det som vanligt råder 

osäkerhet vad gäller nya och avhoppade elever inför hösten. 

Fem kundfordringar rörande ej betalade fakturor har lämnats vidare till inkasso. 

Ann-Cha flaggade för minskat täckningsbidrag för cafeterian, efter diskussion fastslogs att det 

troligen beror på att vi på grund av resursbrist köper färdiglagad mat till evenemang istället för att 

laga själva. 

 

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

Personal 

Idrottslyftets bidrag för Sara har nu upphört och klubben kommer att själv finansiera ca 75% tjänst 

för henne. 
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Samarbetspartners och sponsorer 

Sveland sponsrar CHS med 10 000kr 

Thule har lovat att bidra på något sätt på CHS 

 

Anläggning 

Nu är LBC klar med utebanan den blev kanonbra! Vi kanske behöver ta hit en vält nästa vecka och 

köra när vi ridit. Det är viktigt att banan sätter sig ordentligt. 

LBC har nu börjat med ridvägarna i skogen och beräknar att vara klara till augusti. 

Det kommer en kille efter midsommar och kollar om dörrarna till manegen är så trasiga att de måste 

bytas eller om de går att svetsa, de är skeva och blir allt svårare att stänga. 

  

Hästar 

Två nya hästar har kommit, Arabeska fungerar mycket bra, den andra Lisabona ska bytas. 

Ny ponny ska besiktas den 23 juni. 

Fleur kommer läggas ut på Blocket då ingen har lämnat något bud på henne. 

 

Utbildningsverksamhet 

Som vanligt ser det ut att bli ett tapp på elever till nästa termin. De som slutar i Ann-Chas grupper 

verkar de flesta vara intresserade att fortsätta rida privatlektioner eller trimgrupp. 

Kvalitetsenkäterna har fyllts i av de ridande och kommer att sammanställas under sommaren. De 

uppstallade får sina enkäter på boxarna under helgen 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

CSS 1-3 juli, många funktionärer behövs och mycket gott till cafeterian. Sara och Jossan Jansson är 

tävlingsledare. 

 

Övrigt 

Preliminär terminsplanering och gruppstruktur för hösten är färdig. 

 

§ 7  CHS. 

 

Vi saknar för närvarande tävlingsledare, Ann-Cha och Lina arbetar för fullt för att finna en lösning. 

Vi kan säkerställa elförsörjningen genom att hyra elcentraler till en rimlig kostnad som kopplas in i 

elskåpet till en kostnad av ca 5000kr. 

 

§ 8  Funktionärer och Södertäljemodellen, diskussion 

 

Efter en diskussion enades styrelsen om att riskerna att splittra klubben i olika falanger är för stor 

för att vi skall införa Södertäljemodellens grundtankar där hopp, dressyr och ridskola ’tävlar’ mot 

varandra. 

Vikten av att informera nya och gamla medlemmar om vad som förväntas av dem vad gäller ideella 

insatser för att klubben skall fungera påtalades. Ann-Cha jobbar vidare på info-blad och vecka. 

 

Styrelsen beslutade att KRK skall införa en barometer på hemsidan där ideella insatser redovisas, 

Nisse uppdras skapa denna och Nettan skall lämna underlag för ifyllnad utifrån SISU-

rapporteringen. Lämpligt mål kommer att fastställas som skall utlösa någon aktivitet.  
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Jonas och Linn uppdras att skapa en lämplig information som tydligt visar hur mycket pengar 

KRK sparar tack vare de ideella insatserna, denna skall ligga i anslutning till barometern på 

hemsidan. 

För att öka engagemanget bland medlemmarna beslutades det att representanter för 

hoppkommittén, dressyrkommittén och ridskolan (lämpligen USEK med en vuxen-representant) 

skall ges möjlighet att äska investeringar i samband med klubbens budgetarbete. 

 

§ 9 Åtgärder: ventilation, dränering, vallen 

 

Vallen 

 

LBC är nu klara med sitt arbete vilket blivit mycket bra och rymts inom offererat pris. 

Anläggningsgruppen ansvarar för att avrinningen runt vallen fungerar. 

 

Ventilation 

 

Ann-Cha uppdras stämma av läget med Kjell och att snarast beställa byte av strumpor mot 

trummor inom gällande ramar. Viktigt är att kontrollera att de nya trummorna inte tar mer utrymme 

nedåt än vad befintliga strumpor gör. 

 

Dränering 

 

Avvaktar tills vi har fullt grepp om kostnaderna för ovanstående punkter 

 

 

§ 10 Beslutsloggen: uppföljning 

 

En noggrann genomgång gjordes varvid ett flertal punkter klarmarkerades och 

 

2011-07  Brandövning:  Lars W hjälper Ann-Cha, nytt sista datum 31/12. 

2011-11  4-hjuling:  Det åligger ridskolechefen att gällande lagar följs och att info finns 

på 4-hjulingen. 

2011-42  Bidrag tävlande:  Jonas meddelade att det inte finns några skattetekniska hinder att 

stödja klubbens tävlande under förutsättning att det avser 

medlemmens kostnader som har ett naturligt samband med 

föreningens verksamhet och att det gäller alla medlemmar som 

uppfyller beslutade villkor. Styrelsen beslutade att klubben skall 

bidra med upp till 2000kr per ekipage som startar i SM och som 

tävlar för KRK. Kostnaden ska avse direkta kostnader för ryttaren 

eller häst/ponny som kommer av SM-starten. Betalas ut mot 

uppvisande av kvitto och handling som visar att man deltagit. 
 

§ 11 Rapporter från samtliga ansvarsområden 

 

Bidrag 

Jonas meddelade att bidragsansökan till kommunen är inskickad. 

 

USEK 

Vi har haft fångarna på loftet vilket gick bra, i lördags arrangerade vi vår grillkväll. 

På söndag (19:e) så har Usek en egen lite städdag för att rensa i Usek-rummet och även städa ur 

hela omklädningsrummet. 

Innan sommaruppehållet så kommer vi ha ett stallrally den 28:e juni. 

Vi kommer även att ha hand om fodring på de två tävlingarna under sommaren! 
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Tävling / uppstallade 

 

Har frågat runt bland tävlingsryttarna om vi får sätta upp foto på dem. Alla har hittills varit positiva. 

Nisse hjälper mig med bilder. Planen är att Maria A ska ha detta klart inför CHS. 

Kvällsfodrade under helgen och då gick inte dörren längst ner i manegen att låsa. Istället låg det 

sten utanför som jag skulle lägga vid dörren för att den inte skulle blåsa upp. Här ser jag två risker; 

dels kan obehöriga komma in, dels kan dörren blåsa upp om stenen inte ligger rätt. Om det 

samtidigt är ridlektion kan hästarna bli rädda och allt kan hända. 

 

Café 

Vi kör ett första uppstartande cafeteriagruppsmöte imorgon. Annika har ett par eventuella 

anmälningar, men också några som hört av sej och vill vara med vid ex. tävlingar och andra 

arrangemang, och några som bakar. Alla insatser behövs ju, som sagt. 

Styrelsen beslutade att ambitionsnivån för cafeterian skall vara att ha öppet på helger och under 

tävlingar, allt annat skall ses som en bonus. 

 

Anläggning 

 

Sedan sist har anläggningsgruppen haft en sammankomst, där vi gick igenom den lista med projekt 

som är aktuella för anläggningen just nu. 

Vi satte en kontaktperson per projekt med uppgift att hålla i och följa upp projektet. 

Siktet är att dela upp projekten i tre grupper; en där yrkeskompetens krävs, en grupp projekt som vi 

anser vara möjliga att utföra på arbetsdagar och en lista med mindre projekt som skall sitta i stallet 

för hugade. Innan vi sätter upp den listan kommer vi stämma av med personalen i stallet. 

 

 

§ 12 Övriga frågor 

Säkerhet 

 

Nettan har plockat fram ett bra underlag vad gäller säkerhet och olyckshantering vid ridskolan. 

Styrelsen beslutade att samtliga noggrant skall läsa igenom och kommentera via mail till 

styrelsen@krk.se senast den 31/7 så att Nettan kan sammanställa till nästa möte. 

 

Shetlandsponny 

 

Styrelsen har fått ett mail från Lotta Strömbäck angående behovet av att KRK skaffar shettisar, detta 

kommer att tas upp på kommande möte. 

 

§ 13 Mötet avslutas 

Vice ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

  

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Jonas Norén, vice ordförande                                         Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Helene Lindmark, justerare 

mailto:styrelsen@krk.se

