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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid:                  Söndagen den 15 december 2013 kl. 18.00 

 

Plats:                Skolbacken 14 A, Skattkärr (hemma hos ordförande) 

 

Närvarande: Karin Joghed, ordförande 

Karin Johansson, ledamot 

Annika Åkerlund, ledamot 

Pär Mollstedt, ledamot 

Helene Lindmark, ledamot 

Staffan Friberg, suppleant 

Ann- Charlotte Boström, adjungerad 

Terese Svensson, ledamot utsedd av U-sek 

Matilda Ivarsson, personlig suppleant utsedd av U-sek 

 

Frånvarande:  Jonas Norén, vice ordförande 

Jeanette Nilsson, ledamot 

Paula Åhs, ledamot 

Jeanette Knöös, suppleant 

 

  

 

 
 

 

 

§ 1 
  

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg på 3 övriga punkter. 

 

§ 3  Val av protokolljusterare 

Till justeringsman utsågs Terese Svensson. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Beslutsloggen 

Beslutsloggen är uppdaterad och kommande beslut ska mailas till Jonas Norén så för han löpande in dem. 

 

§ 6  Verksamhetsrapport samt U-sek. 

Ann- Cha ger en kort rapport gällande verksamheten. Det pågår diskussioner med LBC kring material, den 

dialogen fortsätter Ann- Cha och Karin Johansson. 

 

U-sek. har även detta år anordnat en fantastisk luciashow. 

 

Ann-Cha och U-sek. ska kalla till möte med skåpinnehavare och dess målsman för att diskutera rutiner och 

regler.  

 

U-sek., Karin Johansson och Karin Joghed jobbar vidare med utbildningen av ”Framtidens ledare”. 

 

§ 7  Ekonomisk rapport 

Ann-Cha rapporterar kort om ekonomin och prognosen visar på ett negativt resultat för 2013. Under 2014 

jobbar vi starkt med våra arbetsgrupper Marknadsföring och Sponsring. 
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§ 8 I Planering av årsmötet 

Datum för årsmötet fastställdes till söndagen den 23 februari 2014 kl. 13.30. Vi gjorde en fördelning av 

uppgifterna till årsberättelsen. 

 

§ 9  Övriga frågor 

Tävlingsligan. Beslut: Styrelsen beslutar att vi ligger kvar på samma villkor i tävlingsligan med 

motivationen att vi vill prioritera bredden av tävlande. 

 

Skattningsverktyget 

Beslut om hur vi jobbar vidare med skattningsverktyget tas på nästa möte. 

 

Uppstallningsmöte 

Heléne skickar sammanställd information till Ann-Cha under kommande vecka. 

 

§ 10 Nästa möte 26 januari 2014 kl. 18.00 vid Park 124 

 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

  

  

  

 

_________________________________                     __________________________________ 

Karin Joghed, Ordförande                                              Annika Åkerlund, Sekreterare 

 

 

 

 

_________________________________ 

Terese Svensson, Justerare 

 

 

 


