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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 19 september 2011, kl. 17.30 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot   

  Helene Lindmark, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande 

  Eva Mossberg, ledamot  

  Maria Sand, ledamot   

  Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek  

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande:  

  Karin Johansson, ledamot  

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Lars Wendel, suppleant 

 

 

 

 

 

§ 1 

  

Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga punkter. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Maria Sand. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

 

Protokollet från styrelsemötet 2011-08-22 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

 

Maria S redogjorde för det preliminära utfallet till och med den 31/8, vissa poster återstår att bokföra. 

Resultat och likviditeten är bra och allt pekar på att KRK når det budgeterade nollresultatet. 

Cafeterian ligger på i stort plus minus noll och kräver noggrann uppföljning. 

Maria och Ann-Cha undersöker vad som händer nu när leasingavtalet på Xenofon löper ut. 
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§ 6  Bingotillstånd 

 

Ordförande redogjorde för samarbetet med Karlstadsalliansen och föreslog att Karlstads Ridklubb ansöker 

via Karlstadsalliansen om fortsatt bingotillstånd för åren 2012 till 2014 på villkor som år 2010, d.v.s. med 

en omsättning på 4.7 miljoner kronor.  

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.  

Till klubbens kontaktperson utses kassör Maria Sand.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

§ 7  Alkoholservering i samband med tävlingar 

 

Efter diskussioner fastslogs följande två förslag, vilka gick till omröstning, 

 

1) KRK beslutar att i fortsättningen helt avstå från att sälja alkohol i samband med alla typer av 

ridsportaktiviteter som tävlingar, träningar, clinics, kurser, läger och liknande. 

2) KRK beslutar att i fortsättningen helt avstå från att sälja alkohol i samband med alla typer av 

ridsportaktiviteter för ponny som tävlingar, träningar, clinics, kurser, läger och liknande. 

KRK beslutar vidare att endast sälja öl och vin i samband med ridsportaktiviteter för storhäst efter 

inhämtande av serveringstillstånd från Karlstads kommun. 

 

Efter genomförd omröstning beslutade styrelsen att anta förslag 2. 

Ordförande reserverade sig omgående mot beslutet enlig bilaga 1. 

 

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

 

Personal 

Arbetsförmedlingen har varit här på möte angående anställning av Hanna Magnusson på 10 timmar i 

veckan med utvecklingsbidrag. 

 

Samarbetspartners och sponsorer 

Nordmarkens Motor kommer att sponsra DM i dressyr. 

Fortum sponsrade CHS med inkopplingen av extra el till parkeringen. 

Sponsorerna i samband med CHS var nöjda, Ann-Cha uppdras stämma av så att vi uppmärksammar dem 

på lämpligt sätt. 

 

Anläggning 

Underlaget både inne och ute höll bra under CHS. 

Ann-Cha har stött på Fläktteknik angående offert vad gäller ventilationen i stallet. 

Överdomaren vid CHS gav vår parkering underkänt, Ann-Cha meddelade att vi fått ett extra bidrag från 

kommunen på 50.000kr för att åtgärda underlaget. 

 

Hästar 

Celtic har åkt till de evigt gröna ängarna 

Gephetto har kommit istället för Lisabona, vilket har fungerat bra. 

Falken halt. 

Två shettisar har kommit till KRK. Målet är att de ska gå med på nybörjargrupper, ridlekis samt dropp in 

ridning. 

Maria Persson skall åka och titta på tre kandidater till ny häst. 

 

Utbildningsverksamhet 

Vi har idag 19/9 255 ridande, totalt har vi 273 uppsittningar varje vecka med trim och Malin medräknade. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

CHS är nu avslutat och Ann-Cha har bara hört positiva omdömen om tävlingen. 

Nästa tävling DM i dressyr 16 okt 
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Övrigt 

Ann-Cha på kurs tis-ons v 38. 

Gratis föreläsning om mentalträning måndag den 26 sep. 

Städdag 9/10 klockan 9-14, Kjell är sammanhållande. Lista på arbetsuppgifter tas fram i samarbete med 

personal och anläggningsgruppen. 

 

§ 9  Säkerhetsdokumenten 

 

Ärendet bordlades, Nettan är sammanhållande. 

 

§ 10 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gicks igenom och ett antal punkter markerades som klara (2011-34,40,52) samt       

påbörjade (2011-43,45). 

Kjell och Ann-Cha tittar på infoblad till öppet hus, 2011-30. 

 

§ 11 Rapporter från samtliga ansvarsområden 

 

Bidrag 

Ansökan till Viktoriafonden är kompletterad och kommer att lämnas in under september. 

Kjell föreslog att vi skall undersöka möjligheterna att arrangera prova-på ridningar för funktionshindrade 

till våren. 

 

Anläggningsgruppen 

Karin föreslog att vi skall göra en enkät som skall fånga upp önskemål och synpunkter vad gäller 

anläggningen. 

 

Usek 

Usek har sedan senast anordnat ett barnkalas och ansvarat för familjedagen. De har planerat sin tältning i 

ridhuset till den 8-9/10 och årets luciashow har de börjat smyga lite på.  

Det har även skrivits ett utkast till Useks nominering för att försöka bli årets ungdomssektion. 

 

Diverse 

Fixardagen var välbesökt, STORT TACK till alla, väldigt mycket hanns med. Terese S vann en 

privatlektion. 

Familjedagen blev lyckad, vinnare av en privatlektion blev Alexander (4år). 

 

 

§ 12 Övriga frågor 

 

Industriområde Bråtebäcken 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen har begärt in synpunkter på det planförslag som utarbetats avseende området 

längs E18 direkt öster om KRK.  

Kjell uppdrogs att sammanställa KRK:s synpunkter där följande delar skall framgå 

 

- Det avser ett stort område som direkt berör delar av KRK:s ridvägar. 

- Oro för att bli helt instängda och isolerade. 

- Kraftigt ökad trafik på ”vår” tillfartsväg med ökat buller vilket kan vara en olycksrisk. 

 

http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad_mm.nsf/lupgraphics/Bratebacken_PP_sr.pdf/$file/B

ratebacken_PP_sr.pdf 

 

Enkätundersökning 

 

Bengt har sammanställt enkätresultatet vilka visar att vi håller ställningarna, svarsfrekvensen behöver dock 

bli bättre. Rapporten anslås i stallet och läggs ut på hemsidan. Ridlärarna uppdras återkoppla till 

ridgrupperna. 

 

http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad_mm.nsf/lupgraphics/Bratebacken_PP_sr.pdf/$file/Bratebacken_PP_sr.pdf
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad_mm.nsf/lupgraphics/Bratebacken_PP_sr.pdf/$file/Bratebacken_PP_sr.pdf
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§ 13 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

  

 

 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                         Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Maria Sand, justerare 
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                 Bilaga 1 

 

Reservation 

 

Jag reserverar mig mot Karlstads ridklubbs styrelses beslut om alkoholförsäljning, §7 den 19 september 2011. 

 

Anledningen till min reservation är att jag anser att det är fel att tillåta försäljning av öl och vin i samband med  

ridsportaktiviteter för storhäst som tävlingar, träningar, clinics, kurser, läger och liknande. Jag anser att detta är 

fel av minst tre anledningar: 

 

1) det är emot den av KRKs styrelse antagna Sociala policyn 

2) det är emot Svenska Ridsportförbundets alkoholpolicy 

3) det är emot Riksidrottsförbundets alkoholpolicy 

 

Det finns fler anledningar, men för mig räcker det med dessa, eftersom alla tre handlar om att alkohol och idrott 

inte hör samman och att det speciellt handlar om att värna barn och ungdomar. Ungdomar och ibland även barn 

under 15 år tävlar storhäst, och vuxna ska verka som förebilder för de unga. Alltså bör vi inte sälja alkohol i 

samband med någon ridsportaktivitet alls, vare sig det gäller ponny eller storhäst. 

 

Kjell Magnusson, ordförande Karlstads ridklubb 

 


