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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Söndagen den 17 februari 2013 kl. 18.00 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Inger Jonsson, ordförande  

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Karin Joghed, ledamot 

  Staffan Friberg, suppleant 

  Karin Johansson, ledamot 

  Jeanette Knöös, suppleant, mötets sekreterare 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Paula Åhs, ledamot 

  Leena Lundin, adjungerad 

  Josefin Friberg, ledamot utsedd av U-sek 

 

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot 

  Maria Sand, ledamot 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

 

 

 

§ 1  

  

  

 

Mötet öppnas 

Mötets ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Även 

revisorerna Jan Nyström och Helena Strid, som var inbjudna till dagens möte, 

hälsades välkomna. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med att §5 Ekonomisk rapport ersattes med 

Beslutsloggen. Under övriga frågor så tillades Anläggningsavgift 2013, Tävling 

och Revisorernas besök. 

 

§ 3  Val av justerare och sekreterare 

Till justeringsman utsågs Josefine Friberg och mötets sekreterare Jeanette Knöös. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Beslutsloggen 

Loggen är uppdaterad och Nettan fick uppdraget att klarmarkera de punkter som är 

slutförda till nästa möte. 

 

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

Personal:  

Allt rullar på som vanligt! Leena har tagit upp till diskussion angående 

effektivisering samt mer teambildning!  
 

Hästarna: 

Diana har åkt till de gröna ängarna i dag! Nästa vecka kommer Leena, Anna och 

Maria arbeta dagtid tillsammans och arbeta hästarna ons-fre. 

Har slängt ut krokar efter en ev två nya hästar, får lite filmer till veckan. 

 

Anläggningen: 

Tvättstugan har fått två maskiner men än så länge är bara en i gång då det ska dras 

fram vatten till den andra. Lotta Strömbäcks man har lovat fixa det! Leena kollar 
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vidare för fortsatt ombyggnad. 

Vi har blivit utvalda av VIF att vara med i ett energiprojekt Uthållig Idrott och 

Leena har varit på en första träff. Det är Riksidrottsförbundet tillsammans med 

Energi-kontoren som har detta projekt runt om i landet för att effektivisera energi-

användningen på olika typer av idrottsanläggningar. 

Har skrivit kontrakt med ny uppstallör from 1/3.  

 

Utbildningsverksamheten: 

Tycker att den rullar på rätt bra… några har slutat men det har också fyllts på. I 

dagsläget är det ett snitt på 1,3 ledig plats/grupp=52 platser totalt. Vi har försökt 

hitta på aktiviteter varje helg framöver med antingen klubbtävlingar, temaridningar 

eller kurser. 

Hoppas också att våra clinics nästa vecka blir välfyllda 

Sedan har Leena något stort på G för hösten som ej är helt 100 än men till 99% 

bestämt, Dressyr clinic för PATRIK KITTEL v.45!!! 

  
 Rapporter från samtliga ansvarsområden 

 

Projektgruppen (fd Anläggning) 

Inget att rapportera. 

 

U-sek. 

2012 blev ett bra ekonomiskt år. Många aktiviteter har genomförts med stort 

deltagande. Har haft årsmöte och ny ordförande är Terese Svensson och Matilda 

Ivarsson är kassör. 

 

Engagemang & Ansvar 

3 st arbetsdagar är inplanerade för allmän uppsnyggning och målning av hinder. 

En ny omgång med att informera våra ridande och övriga medlemmar om vad det 

innebär att vara medlem i en ideell förening kommer göras. 

Arbete med att engagera funktionärer till våra tävlingar är i full gång. Första 

tävlingen är under påskhelgen, 2-dagars hästhoppning. 

 

Bidrag& Fonder 

Inget att rapportera. 

 

Cafeteria 

Inget att rapportera. 

 

Media 

Inget att rapportera.  

 

SISU/LOK/Idrottslyftet 

LOK-ansökan är inrapporterad, både det kommunala och statliga. Leena, Nettan 

och Ida Mohlin har rapporterat in våra LOKaktiviteter i systemet IdrottOnline. 

Prognosen ligger på ungefär detsamma som tidigare år.  

  

§ 7 Övriga frågor 

 

Årsmöte 

Smörgåstårta till de som deltar på årsmötet. Karin Johansson och Annika Åkerlund 

ordnar med inköp.  

Det har inkommit en motion om ändring av vår Alkoholpolicy.  

Till årsmötets ordförande har vi frågat Camilla Nelander som tackat ja. 

Till årsmötets sekreterare blir sittande, Annika Åkerlund.  

Blommor till avgående ledamöter ordnar Helene Lindmark. 4 st. 

Tävlingsligan – pokaler delas ut av Jonas 

10årsnålar till medlemmar delas ut av nya ordförande. 

Årsavgifter är förslaget oförändrat med den struktur som finns. 

Filip Ågren uppmärksammas för sina insatser på EM och SM 2012.  
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Revisorernas arbete inför årsmötet 

Revisorerna meddelar att det är bra kontroll på inköp/betalningar med god 

förvaltning. Några tips gavs till förbättringar. 

Spån- och hökostnaderna har ökat markant de senaste åren. Behöver göra en 

utredning. 

 

Anläggningsavgift 2013 

Leena har tagit fram ett förslag som alla har läst. Beslut: 100 kr/gång, 1000 

kr/termin (jan-juni och juli-dec) 1700 kr för helår. Möjligheten att få ett 

terminskort efter 10 st pergångbetalningar tas bort. Gäller för person. 

 

Tävling 

Att få hederspriser till tävlingar kan vara svårt att få ihop från sponsorer. Beslut: 

Tävlingsledare eller annan utsedd person kan köpa in hederspriser till summan av 

1500 kr/tävlingsdag mot uppvisande av kvitto. I första hand ska sponsorskänkta 

hederspriser eftersträvas. Ska faktura skickas till KRK måste alltid Lisbeth på 

kansliet kontaktas före inköp. 

Ulrika Skönnemark har inkommit med önskemål om ekonomiskt stöd till Elitlaget 

i Ponnyhoppning. Beslut: lag i Elitserien som rider för Karlstads Ridklubb, oavsett 

disciplin, stöttar KRK med en engångssumma på 5000 kr. Beloppets storlek 

påverkas inte av antalet deltävlingar eller hur många som ingår i laget. Beloppet 

fördelas mellan lagdeltagarna på sätt som laget beslutar inom sig. När laget 

kommit överens om fördelningen så lämnar respektive tävlande in krav till KRK 

på sin andel av totalbeloppet. Ersättningskravet ska styrkas med kvitto på direkta 

kostnader som kommer av deltagandet. Underlagen ska lämnas in till KRK samlat 

så att totalbeloppet kan stämmas av. Utöver detta betalar KRK lagavgiften på 

vanligt sätt. 

 

Tidpunkt för nästa möte 

Lördag 23 februari för konstituerande möte efter årsmötet.  

Till nya styrelsen: boka ett eget möte om sponsring. 

 

§ 8 Mötet avslutas 

 

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

–------------------------------ 

Inger Jonsson,  

Mötets Ordförande 

 

 

 

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

Josefine Friberg 

Justerare 

 

 

 

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

                                                       Jeanette Knöös 

                                                       Mötets Sekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


