
Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Söndagen den 25 augusti 2013 kl. 18.00 

 

Plats: KRK, Alster 

 

Närvarande: Karin Joghed, ordförande  

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Paula Åhs, ledamot 

  Staffan Friberg, suppleant 

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Leena Lundin, adjungerad 

  Ann-Charlotte Boström, adjungerad 

  Terese Svensson, ledamot utsedd av U-sek 

  Matilda Ivarsson, personlig suppleant utsedd av USEK 

 

   

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot, 

  Pär Mollstedt, ledamot 

 

 

1§ Mötets öppnande 

 Ordförande Karin Joghed förklarade mötet öppnat. 

 

2§ Godkännande av dagordning 

 Mötet godkände dagordningen. 

 

3§ Val av protokolljusterare 

 Mötet valde Paula Åhs som justerare. 

 

4§ Föregående protokoll 

 Förra styrelsemötets protokoll gick igenom och lades till handlingarna. 

 

5§ Beslutsloggen 

 Loggen gicks igenom och vissa justeringar gjordes. 

 

6§ Verksamhetsrapporter 

Leena redogjorde för läget i verksamheten. Transporterna kommer att repareras och därefter 

kommer styrelsen att fatta beslut om hur uthyrningen ska ske framgent. 

 

Vi har en tid diskuterat att vi behöver få bort vagnen med skräp som står bredvid vallen. 

Styrelsen beslutade att Paula Åhs får den mot att den fraktas bort tillsammans med bråten den är 

lastad med. 

 

USEK redogjorde för sin verksamhet. Bl a kommer utbytestävling att ske i samarbete med Kils 

ridklubb. Dessutom blir det en rykttävling på färjestad RK. 

 

7§ Ekonomisk rapport 

Ekonomisk uppföljning och prognos gicks igenom. Prognosen pekar mot ett resultat strax under 

noll. Kassörssituationen diskuterades och beslut fattades om att ordföranden ska kalla till ett 

extra allmänt möte samt be att revisorerna ska genomföra en halvårsgenomgång. 

 

8§ Inför återträff med A-M Andersson. 

 Kort avstämning avseende hur vi ligger till med de punkter vi tidigare diskuterat. 

 

9§ Rapport från arbetsgrupperna 

Respektive grupp rapporterade och inte mycket har kunnat göras under sommar- och 

semestertider. Arbetet fortsätter. 



 

10§ Övriga frågor. 

SISU-helgen. För många har förhinder så styrelsen deltar inte. Skattningsverktyget använder vi 

istället inom styrelsen. 

 

Ordföranden kommer att delta på möte hos Karlstads kommun om idrott för alla. 

 

Vi bör utse en kontaktperson per ridgrupp. Karin Johansson och Ann-Cha ansvarar för detta. 

 

Ann-Cha Boström, Karin Joghed, Karin Johansson och Heléne Lindmark fick i uppdrag att 

anordna medlemsinformation för ridskoleelever. 

 

Vi diskuterade om uppstallade upplever gemenskap på anläggningen. Tas upp på nästa 

uppstallningsmöte. Viktigt att poängtera att alla aktiviteter är öppna för alla medlemmar. 

 

Jobbdag inför CHS 14 september. 

 

Energiöversyn har skett och förteckning över åtgärdsförslag har upprättats.  Ann-Cha och 

Staffan jobbar vidare med detta. 

 

11§ Nästa möte: 29 september. 

 

12§ Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Karin Joghed, ordförande   Jonas Norén, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Paula Åhs, justerare 


