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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 16 januari 2012, kl. 17.30 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande 

  Eva Mossberg, ledamot (from pkt. 5) 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot 

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande: Jonas Norén, vice ordförande 

  Lars Wendel, suppleant 

  Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek  

 

 

§ 1 

  

Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes med tillägg av en extra punkt, Verksamhetsberättelse, i samband med budgeten 

för år 2012. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Karin Johansson. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

 

Protokollet från styrelsemötet 19/12 2011 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

 

Maria redogjorde för det preliminära bokslutet för år 2011, det mesta är klart men det återstår att 

komplettera med bland annat avskrivningar och Usek, så här långt pekar allt på att vi kommer att nå ett 

mindre överskott. 

 

 

§ 6  Bokslut för 2011 

 

Styrelsen beslutade enhälligt att inte avsätta medel till underhållsfonden i bokslutet för 2011 med 

anledning av det lilla överskott som redovisas. 
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§ 7  Budget 2012. 

 

Maria redogjorde för det framtagna budgetförslaget för år 2012 vilket strävar mot ett 0-resultat. 

Den största osäkerhetsfaktorn är de kommunala bidragen som varierat kraftigt de senaste åren vilket 

kommer att styra vilka ytterligare underhållsåtgärder som kan planeras. 

Styrelsen fastställde enhälligt den föreslagna budgeten. 

 

 

§ 8  Verksamhetsberättelse 2011 

 

Följande fördelning av arbetsuppgifter beslutades 

 

Inledning Kjell Anläggning  Karin 

Ekonomi Maria Personal  Kjell med hjälp av Ann-Cha 

Tävlingsåret Ann-Cha Usek  Sara 

Medlemmar Ann-Cha Hästarna  Ann-Cha 

Ridskoleverksamheten Ann-Cha 

 

Ett första utkast skall vara klart att presenteras för revisorerna den 28/1. 

 

Det beslutades att respektive del mailas till Lars senast den 25/1 som sammanställer 

verksamhetsberättelsen. Eva erbjöd sig korrekturläsa. 

 

 

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

 

Personal 

Lisbeth jobbar på för fullt med bokföring/bokslut med hjälp av Tina. 

Sara har semester. 

Vi har en ny praktikant, Elin, som utbildar sig till hippolog vid Strömsholm, hon skall vara här i 8 veckor. 

Josefin Jansson gör sin 3 veckors praktik. 

 

Hästar 

En ny häst, Happy Ness, som är en snäll 5-årig valack har kommit. 

Arabeska och Månen skall på återbesök till veterinären, det ser bra ut. 

 

Utbildningsverksamhet 

Antalet ridande är idag fredag den 15 januari 267 st, 157 barn, 110 vuxna, vilket är 19 fler än förra året vid 

samma tidpunkt. Trim, ponnyhyrarna och Malin är inte medräknade. 

Ett utkast till presentation av grupper och lediga platser på hemsidan är klart. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

Framtidsmöte 21/1, styrelsen. 

Köpa häst kurs 21-22/1, Lina. 

Hoppkurs 28-29/1, Maria. 

Föräldrakurs 29/1. 

Klubbhoppning 5/2. 

Dressyrkurs 11-12/2. 

 

Övrigt 

Papper angående varuautomaten från Selecta har kommit för påskrift. 

Styrelsen beslutade att vi inte skall sälja chokladhästar för närvarande. 

KRK kommer att ha lag i div 3, ponnyhoppning, dressyr och hästdressyr. I div 1 har vi lag i hoppning 

ponny. 

Styrelsen beslutade att vi inte skall sälja Restaurangchansen 
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§ 10  Ventilation i stallet – status 

 

För att få lov att förbättra ventilationen i stallet krävs att vi lämnar in en förprövning till Länsstyrelsen, 

Ann-Cha och Nettan uppdrogs skriva denna. 

 

 

§ 11 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Beslutsloggen gicks igenom. 

 

 

§ 12 Rapporter från samtliga ansvarsområden 

 

Usek 

 

Usek har vunnit 15000:- i Bingopalatsets facebooktävling. TACK ALLA MEDLEMMAR SOM RÖSTAT. 

Hur prissumman skall användas avser Usek låta medlemmarna bestämma via en omröstning. 

 

SISU 

 

För 2011 har KRK redovisat ca 1450 studietimmar till SISU, vilket använts till bland annat 

 

- En kurs i E-körkort samt en i sadelinpassning med Sharpman.  

- Föreläsningar i mental träning med Susanne Egemar och hältor med Henrik Magnusson. 

- Biljetter till Svensk Idrott, Världens Bästa. 

- Böcker och DVD-filmer har beställts under året. 

 

I sammarbete med IDROTTSLYFTET har under hösten ett antal aktiviteter genomförts, bland annat 

- föreläsningar,  

- hoppclinic, 

- brandkurs.  

- fem ungdomar från U-sek har påbörjat ULK-kurs. 

- Prova-på-verksamheten ingår också i projektet med dropp-in-ridningen på onsdagar och 

knatteridningen på shettisarna samt kompis-ridningen. Projektet pågår även under vårterminen 

2012. Ny ansökan ska göras för höstterminen 2012. 

 

§ 12 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

 

§ 13 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

  

 

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande                                         Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

_________________________________ 

Karin Johansson, justerare 


