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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid: Söndagen den 24 november 2013 kl. 17.00 

 

Plats: ÅF Karlstad 

 

Närvarande: Karin Joghed, ordförande 

Jonas Norén, vice ordförande 

Karin Johansson, ledamot 

Paula Åhs, ledamot 

Jeanette Nilsson, ledamot 

Staffan Friberg, suppleant 

Jeanette Knöös, suppleant 

Pär Mollstedt, ledamot 

Helene Lindmark, ledamot 

Therese Svensson, ledamot utsedd av U-sek 

Matilda Ivarsson, personlig suppleant utsedd av USEK 

 

Ann- Charlotte Boström, adjungerad 

 

 

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot 

 

 

 

 

 

§ 1 
  

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Pär Mollstedt. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Beslutsloggen 

En kort genomgång av loggen vilken är uppdaterad. 

 

§ 6  Verksamhetsrapport samt U-sek. 

Ann-Cha ger en kort rapport gällande verksamheten och informerar om beslut gällande underlaget i 

manegen kommer baseras på den rapport Sv. Ridsportförbundet presenterar i mars 2014. Arbetet med 

offertförfrågan fortskrider för snabbt agerande när beslut är taget. 

 

U-sek. redogjorde för arbetet med Luciashowen. Paula ansvarar för cafeterian under showen. 

 

Anläggningsgruppen har i form av Karin Johansson haft ett möte med Ann-Cha för att tydliggöra 

kommunikationsvägar. I praktiken lyder två grupper under Anläggningsgruppen; Projektgruppen som står 

för beslutsunderlag och stöttning i större projekt på anläggningen och gruppen Engagemang och ansvar 

som utför mindre uppgifter på anläggningen. Beslut om vilka uppgifter som skall utföras på anläggningen 

tas av ridskolechef. Större projekt beslutas av ridskolechef i samråd med styrelsen. 
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Leena Lundin ansvarar för att slutföra arbetet med tvättstugan 

 

Cafeterian kommer hålla öppet en vecka per månad framöver. 

 

 

§ 7  Ekonomisk rapport 

Ann-Cha och Jeanette rapporterar ekonomiläget efter en grundlig genomgång. Prognosen pekar 

fortfarande på ett negativt resultat. 

Elavtalet är uppdaterat inför 2014 

Beslut togs om höjning av ridpriser med 5%.  

En höjning av uppstallningsavgiftena utreds av Ann-Cha och Jeanette, Helen ger beslutsunderlag genom 

att inventera priser hos andra anläggningar.  

Beslut togs om att lägga ett förslag på höjning av medlemsavgiften 2015 på årsmötet, då Svenska 

ridsportförbundet förväntas höja sina avgifter. 

 

 

 

§ 8 I Rapport från uppföljning med AnnMargrethe Andersson 

Karin Joghed redogjorde kort om mötet med AnnMargrethe Andersson från Svenska Ridsportförbundet; 

För en tydligare överblick delas verksamheten in i fyra ben; ridskolan, uppstallade, anläggning och tävling. 

Varje ben har en ansvarig person som kommunicerar med ridskolechef. Ett förväntansdokument tas fram 

för att tydliggöra rollen som ansvarig. 

Verksamheten tar stöd i 1-, 3- och 5-årshjul som återkopplar till styrelsearbetet och USEK´s verksamhet. 

 

 

§ 9  Övriga frågor 

Karin Johansson informerade om rutiner för dokument som skall sparas på KRKs server i Styrelsemappen. 

 

Cafeterian: Misstankar finns om dubbletter av nycklar till kaffeautomaten  

 

Ordförande poängterar vikten av att styrelsen är enad utåt. Lyssna gärna på frågor och funderingar men 

hänvisa till ordförande och ridskolechef som svarar på frågor. 

 

Personalen föreslås få individuell lönesättning kopplat till en tydlig förväntan. 

En omförhandling föreslås för att byta ut titeln ridskolechef till verksamhetschef. 

 

Information om medlemskväll på Hööks har missats att spridas bland medlemmarna, Ann-Cha forskar i 

vilken information som nått KRK, samt rättar eventuella felaktiga kommunikationsvägar. 

 

Påminnelse inför årsmötet; kolla medlemsavgifter samt verksamhetsberättelser.  

 

 

§ 10 Nästa möte 15 december 2013 kl. 18.00  

 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

  

  

  

 

_________________________________ __________________________________ 

Karin Joghed Ordförande  Karin Johansson, Mötessekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Pär Mollstedt, Justerare 


