
KARLSTADS RIDKLUBB PROTOKOLL 
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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-12-11 
 

Tid: 17.30-19.30 
Plats: Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:     
Inger Edfors  ordförande 
Erica Andersson vice ordförande 
Ami Cooper  sekreterare 
Charlotte Carlsson kassör 
Erica Hinders  ledamot 
Joakim de Jong ledamot 
Karin Wadman Adeen ledamot   
Nikita Jareke  suppleant 
Matilda Rosengren u-sek, ledamot 
Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Jana Ehn  ledamot 
Karin Landén  suppleant 
Ulrika Palme  suppleant 
Tova Johnsson  u-sek, suppleant 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare 

Charlotte Carlsson utsågs till justeringsperson. 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes  

§4 Föregående mötesprotokoll  

Styrelseprotokoll från 2022-11-13 lades till handlingarna. 

Anmäldes att styrelsen tagit beslut 2022-12-08 per capsulam om oförändrade ridskoleavgifter 
vårterminen 2023. Beslutet lades till handlingarna. 

§5 Ekonomi 

Resultat- och balansräkning till och med 2022-11-30 visar intäkter över budget tack vare 
ridskoledelen. En del kostnader har ökat, framförallt elen som beräknas bli 100 000 kr dyrare i år 
jämfört med fjolåret.  
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Karlstad kommun har beviljat resterande anläggningsbidrag. Totalt har vi fått 530 000 kr vilket bidrar 
till att täcka kostnader för bla renovering av gäststall, ny (begagnad) fyrhjuling, nytt underlag i 
ridhuset samt medfinansiering av FU-ramp respektive LOVA-projektet. Vi har även fått extra medel 
av Länsstyrelsen för LOVA-projektet på grund av ökade priser.  

Kommunen meddelade vid möte 2022-11-28 att de ger extra anslag på 600 000 kr för reparation av 
fasaden, i enligt med prioriteringslistan från Sweco. Extra anläggningsanslag i samma storleksordning 
kommer preliminärt att ges även under 2023. Charlotte och Inger framförde vid mötet med 
kommunen att vi kommer att begära delvis annan prioritering än Sweco vad gäller anslaget 2023. 

§6 Rapporter från verksamhetsområden 

Ridskolan 
Ridlärarna har haft möte och justerat grupperna, flyttat och skapat plats för nya grupper vt23. 
Åtgärder ska vidtas för att stallmiljön ska bli lugnare då flera hästar upplever den som stressande och 
reagerar med att bli sura. 

Hästar: Bona och Tulip är under igångsättning, Tango ska ses över av hovslagaren, Cascaya är tagen 
ur verksamheten och ska säljas, likaså Fame. Kewin ska åka hem till sin ägare och en ny häst, Tobiana, 
är på väg in. 

Personal: Det har varit en del sjukskrivning bland personalen, som täckts upp av övrig personal och 
praktikanter. 

Usek 
Usek har tränat inför och genomfört sin Luciashow. En uppskattad show där många aktiva deltog. 

Anläggning 
Grusning och dränering av två hagar är klar och stolpar på plats, men tråd ska sättas. Offerter ska tas 
in för renovering av fasaden. 

Privatuppstallade  
Stallet är fullt och det är för närvarande kö för att få en stallplats. Möte planeras till i början av vt23. 

Sponsorer 
Tävlingsgruppen jobbar med att fixa sponsorer till kommande tävlingar. I övrigt arbetas även med 
sponsring till verksamheten.   

Tävling 
2023 års tävlingar är beslutade, två dressyrtävlingar och tre hopptävlingar. Tävlingsgruppen ses 
regelbundet för planering, och nu med fokus på sponsring. 

Cafeterian  
Usek hade cafeterian öppen under Luciashowen, och den kommer användas under julaktiviteterna.  

§7 Övriga frågor 

Hemsidan 
Nuvarande hemsida läggs ned vid årsskiftet och flyttas till en ny plattform. Styrelsen uppmanas 
lämna ytterligare synpunkter på nuvarande texter. 

Rapport från möten 
Karin Landén deltog vid Bingoalliansens höstmöte. Ingen utdelning i år.  
Distriktet har årsmöte i mars.  
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Årsmöte 2023  
Datum och tid är 18/2 kl 14, ska anslås senast 18/1.  
Övriga datum: Motioner senast 28/1, dagordning senast 9/2, handlingar (verksamhetsberättelse, 
årsbokslut, revisionsberättelse, valberedningens förslag) senast 11/2. Eftersom revisorerna behöver 
en dryg vecka för sitt arbete bör årsbokslut vara klart runt månadsskiftet januari/februari. Inger 
skickar ut 2021 års verksamhetsberättelse som underlag och fördelning av avsnitt att skriva. 
 
§8 Datum för kommande styrelsemöten  

Datum och tid för kommande möten är 22/1, 12/2, kl 17.30 för båda 

§10 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Ami Cooper 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Inger Edfors   Charlotte Carlsson 
Ordförande   Justeringsperson 
 

 


