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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-06-20 
 

Tid: 18-20 
Plats: Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:     
Inger Edfors  ordförande 
Ami Cooper  sekreterare 
Charlotte Carlsson ledamot 
Jana Ehn  ledamot 
Joakim de Jong ledamot 
Karin Wadman Adeen ledamot   
Matilda Rosengren u-sek, ledamot 
Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Erica Andersson vice ordförande 
Erica Hinders  ledamot 
Nikita Jareke  suppleant 
Karin Landén  suppleant, kassör 
Ulrika Palme  suppleant 
Tova Johnsson  u-sek, suppleant 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare och sekreterare 
Charlotte Carlsson utsågs till justeringsperson, Jana Ehn tar anteckningar när Ami behöver gå. 

§3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll  
På grund av sent utskickat protokoll från mötet 2022-05-15 bestämdes att mötesdeltagarna skull 
inkomma med eventuella frågor och synpunkter rörande föregående protokoll inom en vecka. 
Därefter läggs styrelseprotokoll från 2022-05-15 till handlingarna.  

§5 Ekonomi 
Resultat- och balansräkning: Resultatet fram till 31/5 visar något större nettointäkter från rörelsen 
mot förra året, och ligger på plus jämfört med budget. 50.000 kr för sommarkollo i augusti från 
Karlstad kommun har kommit in, men inget ytterligare anläggningsbidrag förutom ridhusunderlaget. 
Kostnader totalt följer budget. Kostnader för hästförsäkring sticker ut något på grund av flera nyköp 
av hästar. Övriga externa kostnader är högre jämfört med förra året på grund av underhåll och högre 
elräkning, men personalkostnader är något lägre än förra året. Summerat ligger vi något minus men 
differensen är inte anmärkningsvärd. Till hösten sker halvårsavstämning.  
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Avgifter ht22: På grund av ökade priser på foder, transporter, el, försäkring mm är det nödvändigt att 
justera avgifterna för lektionsverksamheten höstterminen 2022.  

Styrelsen beslutar  

- att höja lektionspriserna för ht22, men att hålla nere avgifterna för barn, junior och nybörjare 
och att beakta belastningen på hästarna vid 45 min, 60 min och trimgrupp.  

Lektionspriser fom ht22: 
Drop in barn:         138kr (+3kr, 2,2%) 
Ridlekis 30 min:     145kr (oförändrad) 
Junior 45 min:         195kr (oförändrad) 
Junior 60 min:         215kr (+5kr, +2.4%)) 
Junior trim:             300kr (+5kr, 1,7%) 
Senior 45 min:         255kr (oförändrad) 
Senior 60 min:         275kr (+10kr, 3,8%) 
Senior trim:             385kr (+5kr, 1,3% ) 
Frukostridning:         325kr (+10kr, 3,2%)  

Ärendet förklarades omedelbart justerat 

Förslag på justerad prisnivå för övrig verksamhet (FU-ridning och privatridning) lämnas till styrelsen 
inom en vecka. Beslut fattas per capsulum. 

§6 Rapporter från verksamhetsområden 

Ridskolan 
Lektionsplaneringen är uppdaterad så grupperna blir funktionella till sin sammansättning. Några nya 
grupper planeras inför hösten. 
Hästar: Alla hästar ska till bete 23/6. Happy är såld och Fame läggs ut till försäljning. Bona, Peppi och 
Isa ska gå med övriga ston över sommaren.  
Personal: Maria kommer tillbaka på heltid från Realgymnasiet och ska ha lektioner igen på torsdagar. 
Real-gymnasiet år 2 kommer att vara här hos oss och den nya kullen som startar i höst börjar på 
FÄRK. Det finns annons ute för två stalltjänster där den ena är i kombination med 
lektionsverksamhet.  

Usek 
Skötte fodringstjänst under Karlstad Sun Summercup. Erbjuder urmockningstjänst på privatsidan. 
Planerar att få igång skötarsystem efter sommaren och inför det ta fram tydlig information om vad 
som ingår när man är skötare. Usek ska även starta om med barnkalas efter sommaren, och ska ha 
möte med Malin och Erica inför planeringen av aktiviteter. Vill genomföra en öppen bana under 
sommaren. Det blir någon aktivitet i sommar men inte klart än vilken som blir av.  

 
Anläggning 
Det finns mycket att göra på anläggningen. Vi har kört bort en full container plus en transport med 
skräp och det behövs ytterligare rensning. Det behövs att fler medlemmar engagerar sig och hjälper 
till att skapa en förening och anläggning vi kan vara stolta över. 
LOVA-projektet fortsätter och Jordkullen drar igång arbetet efter semestern. Vi ska söka mer medel 
från Länsstyrelsen för de allmänna prishöjningarna och önskad justering av material (markduk, 
slityta) utifrån prisjusterat underlag som Jordkullen ska lämna. Konsulter från Sweco har på uppdrag 
av Kultur- och fritid gått igenom anläggningen för att ta fram förslag hur de extra medel som 
kommunen avsatt ska fördelas. Bygg-Jansson åtar sig att bygga ny uppsittningsramp (finansierad av 
Victoriafonden) i augusti/september. 
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Privatuppstallade 
En uppsägning av box. 

Sponsorer 
Felice Turesson (bloggare) har kontaktat oss gällande sponsring. 

Tävling 
Vi behöver ta beslut kring uppstallning vid tävling (CHS) snarast.  

Cafeterian 
Gick bra under CSS; dressyrtävlingen, fungerade väl med inköp och bemanning. 

 
§8 Övriga frågor 
Planering ht22 
Alsterdalens dag 27/8. Vi deltar med utställning eller liknande, men har inte möjlighet att erbjuda 
ponnyridning. 

Ett allmänt medlemsmöte behöver hållas i början av höstterminen för fyllnadsval till valberedningen 
(saknas en ledamot). Det behöver lyftas vid mötet hur vi ska få flera medlemmar delaktiga. Samla 
idéer från andra föreningar för att locka fler krafter som kan hjälpa till med fixardagar, före, under 
och efter tävlingar, mm. Användning av mobil, filmning, och sociala medier – vad som är ok och inte 
behöver också tas upp, såväl på medlemsmötet som med alla ridande. 

Distriktet erbjuder en föreningskonferens vid Loka brunn 22–23/10, anmälan senast 20/9, kostnad 
1100kr inklusive delfinansiering av Sisu. 
 
§9 Datum för kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 7/8, doodle med förslag på tider skickas ut. 
 
§10 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
Ami Cooper   Jana Ehn 
Sekreterare §1-6  Sekreterare §7-9 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors   Charlotte Carlsson 
Ordförande   Justeringsperson 


