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Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte 
 

 

Tid:                  Söndagen den 18 mars, kl. 18.00 

 

Plats:                KRK 

 

Närvarande: Staffan Friberg, suppleant 

  Karin Joghed, ledamot 

  Karin Johansson, ledamot 

  Inger Jonsson, ordförande 

  Maria Sand, ledamot 

  Annika Åkerlund, ledamot  

  Jeanette Knöös, suppleant 

  Helene Lindmark, ledamot 

  Jonas Norén, vice ordförande 

  Paula Åhs, ledamot 

  Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK 

  Ann-Cha Kyrk, adjungerad 

   

Frånvarande:  

  Josefin Friberg, ledamot utsedd av U-sek   

   

 

 

§ 1  

  

Mötet öppnas 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig punkt. 

 

§ 3  Val av justerare 

Till justeringsman utsågs Staffan Friberg. 

 

§ 4  Föregående protokoll, se hemsidan 

Protokollet från föregående styrelsemöte saknades på mötet. Styrelsen beslutade 

dock att lägga detta till handlingarna.  

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Kassören redovisar utfall för februari månad, budget följer prognos. 

 

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

 

Personal 

Personalläget idag ser ut som följer: 

Ann-Cha   ridskolechef. Har stalltjänst 2 mornar, 9 lektioner 

Tommy      stall sköter manegevård, 4 hjuling och traktor 

Sophie        stall ansvarig för hästarna vaccination, avmaskning, utrustning 

Lina            instruktör stalltjänst 1 morgon, lektioner har kurser och  

                    helgaktiviteter (lektioner lördagar) 

Maria         instruktör, lektioner och aktiviteter 

Sara           stalltjänst, 2 mornar, lektioner måndagar och lördagar samt 

fritidsledare. Har helgaktiviteter och jobbar med stöttning av våra unga ledare 

(ULK) 

 

Lisbeth      kansliet, fakturering och bokföring 
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Hanna    Utvecklingsanställning jobbar 2 dagar administrativ 

Tina       Fas 3 anställd t.o.m. maj 2012. Städar på anläggningen 

 

 

  

 

Samarbetspartners och sponsorer 

Stor Enso sponsrar ett hinder för 10 000 kr. Lina har fått i uppgift att hjälpa dem 

leta fram ett lämpligt hinder, som passar oss och dem, och det pågår. De sponsrar 

oss även med 15 kartonger kopieringspapper, juice och muggar. 

 

KBAB har ett paket på 41 000 kr. För det ordnar vi Julläger, prova-på-ridning, 

skylt i ridhuset samt ponnyridning. 

 

Lillerud har meddelat att det på något sätt vill vara med och sponsra CHS, likaså 

Sveland och Sea & Sky Travel. 

 

En fråga gällande Allians skylt kom på tal, och Ann-Cha åtog sej att kontakta Sara 

för att få besked och status gällande den. 

 

Anläggning 

Vi fick meddelat att golvet i hallen skall färdigställas under nästa helg, 24-25 mars. 

 

Tommy Lina och P-O har haft ett möte och gått igenom underlaget i Ridhus och 

utebanan. Ridhuset är utan anmärkningar, vid utebanan har det förekommit 

problem med halka. 

I paddocken finns ett behov att åtgärda underlaget. 

 

Vi behöver vårstäda på anläggningen. Förslag fanns om att detta ska ske före påsk, 

då vi har tävlingar, men inget beslutades. 

 

 

  

Hästar 

Champis och Castella är till salu. Annonser ligger ute. 

 

Utbildningsverksamhet 

Vi har idag, 11 mars, 260 ridande (155 barn och 105 vuxna). Trimgrupper, 

ponnyhyrarna och Handikapps Malin är inte medräknade i den siffran. 

Vi har tyvärr haft lite för många incidenter på ponnylektionerna på sista tiden. 

Instruktörerna har möte på onsdag, den 21 mars, för att diskutera hur vi ska hantera 

detta. 

 

Vårterminen slutar 16 juni och höstterminen startar den 6 augusti. 

 

Arrangemang och Tävlingsverksamhet 

De tävlingar vi har på KRK i år är: 

 

 8-9 april hoppning häst 

 29 april lokal hoppning ponny. Div. 3 

 10 juni lokal dressyr häst Div. 3 

 1-3 juli CSS (Nationell ponny dressyr) 

 27-29 juli Solsta hoppet (lokal, regional hoppning ponny) 

 5 aug Lokal ponny dressyr 

 9 sep regional dressyr häst 

 14-16 sep CHS regional, nationell hoppning häst 

 

Med anledning av Vrf´s 100 årsjubileum hjälper de till med annonser och 

kampanjer om vi väljer att ha ett Öppet hus någon dag under perioden 26 maj- 10 
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juni.  

Ann- Cha och Sara utses att ta hand om planeringen av datum och aktiviteter för 

vårt Öppet hus. 

 

 

§ 7  Beslutsloggen 

Beslutsloggen gicks igenom och ett antal punkter markerades som klara och 

påbörjade. 

Styrelsen beslutar att beslutsloggen from nästa styrelsemöte tas över av 

sekreteraren. 

 

§ 8  Rapporter från samtliga ansvarsområden 

Anläggning 

Anläggningsgruppen har många uppdrag som väntar. Styrelsen beslutade att Ann-

Cha  och Karin ska, i samarbete med personalen göra en prioriteringslista så att det 

finns något att arbeta efter.  

Anläggningsgruppen har fått en ny medlem, som verkar ha både kunskaper, tid och 

vilja att hjälpa till, Karin föreslår att vi tar fram en lista och ev. en liten budget som 

han kan använda så att vi tar tillvara på hans resurser, och styrelsen beslutar att det 

ska ske. 

 

Dräneringen är lite påbörjad, Ann-Cha och Karin ser till att arbetet går vidare. 

 

Gällande ventilationen så har Nettan kontakt med ett nytt företag i Katrineholm. 

Hushållningssällskapet har meddelat att den offert vi har fått in från Fläktteknik 

inte är gjord enligt jordbruksverkets regler, den är ej lämpad för stallventilation 

och saknar dessutom skriftliga värdetal.  

 

Cafeteria 

Varuautomaten har kommit! Ett litet problem har dykt upp då den inte vill ta emot 

1- kronor. Heléne tar kontakt med Selecta så att de får se över det. 

 

Bidrag 

Jonas meddelade att ansökan till Victoriafonden är inskickad. 

 

U-sek. 

U-sek har bytt rum och flyttat upp till övervåningen. 

De har varit tydligare i sin marknadsföring av barnkalas och det har givit resultat. 5 

st. kalas är bokade närmaste månaden och fler är på gång! 

Ann-Cha mailade Nisse om att en knapp gällande barnkalas ska finnas på 

hemsidan. 

 

SISU 

Styrelsen beslutade att Annelie Häll skall föras in på listan över godkända SISU- 

och LOK-ledare. 

 

Övrigt 

 

Hur ska vi få tävlings- och besökande ryttare att städa upp efter sej i utestallet? Det 

är ett ständigt problem när några få frivilliga får skotta ur boxarna inför och efter 

arrangemang, för att inte besökarna gör det själva. Kan vi ha en Stallvärd? Vid 

tävlingar, en uthyrningsansvarig som gör en ”utcheckningskontroll” innan 

besökarna far? Vi borde också ha en avgift för dem som inte städar upp, eller helt 

enkelt väljer att köpa sej tjänsten. Frågan lämnades öppen för vidare diskussioner. 
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§ 9 Övriga frågor 

Framtidsmöte 

Inger, Maria, Nettan och Ann- Cha har varit på Work- shop med de andra 

ridskolorna i Karlstad, gällande Ridskolornas framtid ”Var är ridskolorna 2020. 

Arrangörer var Karlstad Kommun.  

 

Föräldrars insatser 

Vad förväntar vi oss av ridskoleelevernas föräldrar? Vad kan man kräva? Frågan 

lämnas öppen till nästa styrelsemöte. 

 

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden 

Jonas meddelande att han kan ta hand om mediafrågor, främst vid stora tävlingar 

men om det finns annat som bör uppmärksammas på något sätt är vi välkomna att 

delge honom det. 

Vi uppmanades att fundera vilket område som kan passa oss, till nästa möte.  

 

 

§ 10 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

–------------------------------ 

IngerJonsson, ordförande 

 

 

 

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

Staffan Friberg 

justerare 

 

 

 

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

                                                       Annika Åkerlund 

                                                       Sekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 


