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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Måndagen den 13 februari 2012, kl. 17.30 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Lars Boberg, ledamot 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Kjell Magnusson, ordförande 

  Eva Mossberg, ledamot (from pkt. 5) 

  Annika Åkerlund, ledamot 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande:   

  Karin Johansson, ledamot  

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Maria Sand, ledamot 

  Jeanette Knöös, suppleant 

  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. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Helene Lindmark. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

 

Protokollet från styrelsemötet 16/1 2012 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Årsredovisning för 2011 

 

Inga ytterligare synpunkter framkom till den årsredovisning som finns tillgänglig på hemsidan. 

 

 

§ 6  Revisorernas rapport för 2011 

 

Revisorerna har lämnat sin rapport för 2011, daterad den 7/2, vilken tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  

Eva åtog sig att scanna in den och maila den till Nisse för publicering på hemsidan. 

 

 

§ 7  Verksamhetsberättelse för 2011 

 

Inga ytterligare synpunkter framkom till den verksamhetsberättelse som finns tillgänglig på hemsidan. 
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§ 8  Övrigt inför årsmötet 

 

Ann-Cha uppdrogs anslå verksamhetsberättelsen och årsredovisningen i stallet. 

 

Annika åtog sig att tillsammans med Karin beställa smörgåstårta och ett vegetariskt alternativ.  

 

Styrelsen uppmanades att lämna eventuella synpunkter på Jonas information efter årsmötet direkt till 

honom via mail. 

 

Styrelsen samlas en halvtimme före årsmötet för att förbereda. 

 

Kjell informerade om valberedningens arbete. 

 

 

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

 

Samarbetspartners och sponsorer 

Stora Enso har beslutat att utöver papper, juice och muggar även sponsra KRK med 10 000 kr till ett 

tävlingshinder, Lina har i uppgift att hjälpa till med en utformning som passar oss och dem. 

 

Bidrag 

KRK har blivit beviljade 300 000 kr från Karlstads kommun som bidrag för underhåll. 

KRK har blivit beviljade 9 500 kr från Viktoriafonden. 

 

Anläggning 

En ny harv har kommit 

 

Hästar 

Champis och Castella ligger ute på annons för försäljning 

 

Utbildningsverksamhet 

Antalet ridande är idag 267 st, (159 barn, 108 vuxna). Trim, ponnyhyrarna och Malin är inte medräknade. 

 

Arrangemang och tävlingsverksamhet 

Sportlovsaktiviteterna kommer upp i slutet av veckan 

Utbildningen HK steg 1 inställd. 

Årsmöte 19 feb kl.15.00 

Gröntkort kurs start 21 feb 

Klubbdressyr 26 feb 

 

VRF 

Årsmöte 24 mars 

DUS årsmöte 4 mars 

10-11 mars tävlingskonferens 

 

Övrigt 

Vår medlem Hanna Thompsson har tagit tag i cafeterian och haft den öppen. Säljer bland annat soppa och 

pannkaka. Mycket uppskattat! 

 

 

§ 10  Uppföljning av framtidsmötet 

 

Mycket matnyttigt framkom vid de diskussioner som fördes.  

Styrelsen uppmanar den tillträdande styrelsen att ta del av de mötesanteckningar som är gjorda och att 

tillsammans med personal, usek och medlemmar jobba vidare för att ytterligare utveckla KRK. 

Ett högt prioriterat område bör vara att hitta fler finansieringsvägar för att kunna nå våra visioner för 

anläggningen. 
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§ 11 Beslutsloggen: uppföljning 

 

Varuautomaten är på väg och skall installeras i slutet av veckan. 

 

Ett lotteri anordnas i samband med årsmötet med de hockeybiljetter vi har kvar. 

 

Sofia Hedlund, byggnadsrådgivare på Hushållningssällskapet har gått igenom planerna för ventilationen 

och meddelat att det inte är lönt att ansöka om förprövning för de kanaler som Fläktteknik rekommenderat 

då de ej är godkända för stallbruk. Hushållningssällskapet har lämnat förslag på två olika typer av 

ventilationskanaler som är godkända. 

 

 

§ 12 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

 

§ 13 Mötet avslutas 

 

Ordföranden tackade den avgående styrelsen för årets arbete och förklarade mötet avslutat.. 

 

  

 

 

 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Kjell Magnusson, ordförande  Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

_________________________________ 

Helene Lindmark, justerare 


