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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid:                  Söndagen den 22 april 2012 kl. 18.00 

 

Plats:                KRK 

 

Närvarande: Staffan Friberg, suppleant 

  Karin Joghed, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Paula Åhs, ledamot 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

  Josefin Friberg, ledamot utsedd av U-sek 

Frånvarande: Inger Jonsson, ordförande 

     

   

 

 

§ 1  

  
Mötet öppnas 

 I ordförandens frånvaro hälsade vice ordförande välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Karin Joghed. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Kassören redovisar utfall för mars månad, budget följer prognos. 

 

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

 

Städdagen bestämdes till 13 maj. Heléne och Karin Joghed fixar anslag och sätter 

upp. 

Öppet Hus på KRK den 27 maj. Ann- Cha fixar en lista på ”att göra” inför den 

dagen. 

 

Med anledning av Olle Erikssons bortgång efterfrågades en policy gällande 

kondoleanser. Jonas och Ann-Cha tog på sej uppgiften att ta fram en sådan. 

 

Ventilationen. 

Nettan har haft möte med Sveaverken och fått in två offerter att ta ställning till. 

Ytterligare ett förslag kommer från IBT på tisdag, 24/4 2012.  

Eftersom frågan är svår för oss i styrelsen att ta ställning till, då ingen av oss har 

den kompetensen, kommer Nettan att ta kontakt med hushållningssällskapet för att 

få hjälp att tolka de offerter vi har fått in. 
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§ 7  Beslutsloggen 

Inga uppdateringar denna gång. 

 

§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsområden 

Anläggning 

Anläggningsgruppen har fått en ny kontakt med breda kunskaper när det gäller 

markarbeten. Karin Johansson planerar in ett tillfälle då de kan träffas och gå runt 

anläggningen, och med hans hjälp få till en prioriteringslista. 

 

Portarna till ridhuset är högt prioriterade, Nettan och Ann-Cha tar beslut gällande 

portarna och gör en beställning på dem onsdag den 25/4 2012. 

 

Vi har fyllnadsmassor att erhålla från LBC och det kan vi få så fort vi behöver och 

ger signal om det.  

 

U-sek. 

U-sek. har haft miniläger och flera kalas. 

De kommer att delta i ”Ung i styrelsen” en utbildning om 4 träffar. 

 

Dessutom deltar de också i ” Vi i stallet” som denna omgång har temat ”krya 

kusar”. 

 

 

§ 9 Övriga frågor 

Funktionärer, ideella insatser. 

Vi hade ventilerande diskussioner gällande 

 Hur får vi in funktionärer till tävlingar 

 Vad är tävlingsledarens roll, vilka funktionärsledare finns? 

 Föräldramöten med info 

 Vilka krav har KRK på sina medlemmar när det gäller ideella insatser. 

 Vilket stöd ger KRK till de som gör ideella insatser? 

 

En arbetsgrupp bestående av Karin Joghed, Helene, Josefin, Sara och Paula går 

vidare och arbetar fram ett förslag till nästa möte. 

 

 

Framtidsmötet. 

 

Nu behöver framtidsvisionen in i nya styrelsen! 

KRKs vision ”Ett centrum för ridsporten i Värmland” skall genomsyra vårt arbete. 

 

Jonas gjorde en liten genomgång av hans sammanställning av punkterna, vad är 

korta mål respektive långa mål. Vi behöver skapa en liten arbetsgrupp som jobbar 

fram tydliga mål. 

 

Ett ev. förslag på ny logotyp är under arbete, vi inväntar förslaget och tar då beslut 

på om ändring ska ske eller inte. 

 

En fråga dök upp, ska vi i framtiden ta inträde på tävlingar? 

 

Jonas och Karin Johansson planerar in en ny ”framtidsdag” och återkommer med 

datum för det. 
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Fastställda datum för styrelsemöten 2012 

 

20 maj 

17 juni 

19 augusti 

23 september 

21 oktober 

18 november 

16 december 

 

 

Facebook-sida 

Vi har fått frågan från en medlem om varför vi inte har en ”gilla-sida” på 

Facebook.  

Annika tar fram ett konkret förslag på detta och presenterar för styrelsen 

 

Försäljning av höbalstransportör 

Nettan har en köpare på vår höbalstransportör, hon ger honom ett prisförslag om 

10 000 kronor. 

 

Annonsering efter vikarierande ridskolechef 
Annonsering kommer att ske i Ridsport och på vår hemsida. Ann-Cha och Inger 

gör det första urvalet på sökanden och presenterar förslag för styrelsen. Styrelsen 

beslutar sedan vilken sökande som blir aktuell att erbjudas tjänsten. 

Vi räknar med tillträde i mitten på augusti, så att Ann-Cha och vikarien får en 

vecka tillsammans. 

 

Ansvarsområden i styrelsen 

Cafeteria : Paula Åhs. Paula har alltid det yttersta ansvaret för cafeterian och det är 

viktigt att detta är förankrat hos tävlingsledarna. 

Sponsor: 

Media: Jonas 

Anläggning: Karin Johansson, som länk till anläggningsgruppen. 

 

Ansvarsområden tas upp vidare nästa möte och Jonas skickar ut ett mail innan 

dess, där det framgår vilka ansvarsområden som finns och var det saknas 

ansvariga, så att vi kan ta ställning till vad som passar var och en. 

 

Hockeybiljettsutlottning 

Utlottningen av hockeybiljetterna gav 860 kronor. Dessa pengar sätts in på ett 

konto, öronmärkt för bevattning av uteridbanan.  

 

 

§ 10 Mötet avslutas 

 

Vice ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

–------------------------------ 

Jonas Norén, vice 

ordförande 

 

 

 

--------------------------------- 

Karin Joghed 

justerare 

 

 

 

                                                       ----------------------------------- 

                                                       Annika Åkerlund 

                                                       Sekreterare 

 

 

 

 


