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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Söndagen den 26 maj 2013 kl. 18.00 

 

Plats: KRK 

 

Närvarande: Karin Joghed, ordförande 

 Jonas Norén, vice ordförande 

 Annika Åkerlund, ledamot 

 Jeanette Knöös, suppleant 

 Karin Johansson, ledamot 

 Paula Åhs, ledamot 

 Leena Lundin, adjungerad 

 Terese Svensson, ledamot utsedd av U-sek 

 Matilda Ivarsson, personlig suppleant utsedd av USEK 

Frånvarande:  Pär Mollstedt, ledamot 

 Staffan Friberg, suppleant 

 Helene Lindmark, ledamot 

 

 

§ 1 
  

Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes  

 

§ 3  Val av justerare 

 

Till justeringsman utsågs Terese Svensson. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

 

Ordförande lämnar ekonomisk rapport och det ser bra ut. 

 

 

§ 6  Verksamhetsrapport 

 

Leena redogör för verksamheten. 

 

 

§ 7  Ekonomisk 5 årsrapport 

 

Målet är att ha ett årligt överskott på mellan 50-100 000 kronor under åren 2014-2015. Mål för 

innevarande år, 2013, är ett nollresultat aller ett svagt plusresultat. 

Översyn av priser sker vartannat år.  

Under hela femårsperioden arbetas med våra fokusområden, Marknadsföring, tävling och sponsring och på 

så sätt öka våra intäkter. 
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§ 8 I Områden att rapportera efter mötet med Ann- Margreth 
 

Vi gör en kort genomgång av mötet med Ann-Margreth. Nästa möte blir onsdagen den 19 september 2013 

kl. 18.00-20.00 på KRK. 

 

 

§ 9  Rapporter från arbetsgrupperna 

 

Sponsring: Gruppen har träffats några gånger och jobbar främst med var vi står idag samt vilka våra 

sponsorer är och vad vi har att erbjuda dem. 

 

Tävling: En bra och tydlig struktur för samtliga tävlingar, när det gäller budget, funktionärer, mat etc. 

samlat i ett dokument, pågår.  

 

Marknadsföring: Inget nytt att rapportera denna gång. 

 

 

§ 10 Övriga frågor 

Karin Joghed har på KRK´s initiativ samlat andra ridklubbar; FäRK, Bellevue PRK och SmRK för att 

förutsättningslöst diskutera olika former av samarbete. 

 

Den 26 juni 2013 träffas styrelse och personal för en sommarträff på Ankdammen. Karin bokar bord, 

Leena informerar personalen. 

 

En ny server behöver köpas in. Lisbeth, Leena och Karin Joghed tar hand om det. Förslag från vår tidigare 

leverantör finns. Inköp sker i höst. 

 

Åtkomst till server.   

Beslut: Styrelsen skall komma åt, för styrelsen adekvata dokument på Krk´s server. Karin Joghed  

tar ansvar för att alla styrelsemedlemmar får inlogg. Karin Johansson ansvarar för att skapa 

mappar. 

 

U- sek:  För andra året i rad tog KRK hem segern i Vi i stallet. Dessutom tog vi andraplatsen! 

I sommar planeras en renovering av omklädningsrummet och då efterfrågar U-sek nya skåp 

Sommaravslutningen är planerad till den 15 juni. 

U-sek har köpt en ny ponny. 

Planer finns att inleda ett samarbete och erfarenhetsutbyte med andra ridklubbars ungdomssektioner. 

 

 

Sisus skattningsverktyg beslutas användas i styrelsen för att utveckla och effektivisera styrelsens arbete. 

Den bedöms vara för omfattande för att skickas ut till våra medlemmar. 

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa möte är den 25 augusti kl. 18.00-20.00. Lokal framgår i kallelsen. 

I juni sammanställs information och mailas ut till styrelsen. 

 

§ 12 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

  

  

 

 

_________________________________                     __________________________________ 

Karin Joghed, ordförande                                             Annika Åkerlund, sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Terese Svensson, justerare 


