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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-11-13 
 

Tid: 17.00-19.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, Teorisalen, Zoom 
 
Närvarande:    Frånvarande: 
Inger Edfors, ordförande   Ami Cooper, sekreterare 
Joakim de Jong, ledamot   Erica Andersson, vice ordförande 
Jana Ehn, ledamot   Nikita Jareke, suppleant 
Karin Wadman Adeen, ledamot, mötessekreterare Karin Landén, suppleant 
Charlotte Carlsson, ledamot   Ulrika Palme, suppleant 
Erica Hinders, ledamot   Tova Johnsson, u-sek, suppleant 
Matilda Rosengren, u-sek, ledamot   
Malin Stenson, verksamhetschef, adjungerad 

 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare 

Karin Wadman Adeen utsågs till mötessekreterare och Erica Hinders valdes att justera protokollet.  

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§4 Information från valberedningen 

Åsa Jarvius och Liza Svensson från valberedningen informerade om hur arbetet med kommande 
styrelse fortskrider. Styrelsen utses vid årsmötet i mitten av februari 2023 och några har redan 
accepterat att ställa upp. Andra är fortfarande osäkra och styrelsen uppmanades därför att fråga 
personer man har kontakt med om de kan tänka sig ett uppdrag i styrelsen. 

§5 Föregående mötesprotokoll  

Styrelseprotokoll från 2022-10-16 lades till handlingarna.  

§6 Ekonomi 

Resultat- och balansrapport tom 31/10 kommenteras. Summerat underskott uppgår till knappt 
380.000 kr. Detta beror huvudsakligen på högre kostnader för el och transporter jämfört med 
föregående år, samt genomförda reparationer och underhåll på anläggningen. Vi räknar med att när 
årets anläggningsstöd från kommunen har betalats ut så kommer underskottet att utjämnas. 
Rapporten lades till handlingarna.  

Beträffande frågan om motorvärmare till personalen så beslutade styrelsen att gratis el till 
motorvärmare, laddning av batteri eller liknande inte ingår. Mötet förtydligade att det behöver 
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utredas hur mycket som är rimligt att debitera per månad om man vill använda el till tex 
motorvärmare. 

§7 Rapporter från verksamhetsområden 

Ridskolan 
Kommande vecka är det blockteori med diverse olika aktiviteter. 
Det har startats en ny barngrupp på tisdagar och det finns en efterfrågan på ridplatser för vuxna men 
det är svårt att starta nya grupper med hänsyn till belastningen på hästarna. Ridlärarna ser i 
planeringen för vt23 över ridgrupperna för att se om det är möjligt att göra ändringar.  
Basutbildning anordnas på Krk den 3/12 tillsammans med Wäse ryttarförening.  
Under blockteoriveckan så görs en översyn av hästarnas tänder och man passar samtidigt på att 
klippa dem.   
I konferensen på Loka Brunn den 22 – 23 oktober deltog Malin S, Matilda L, Erica H, Inger E och 
Therese S. Mötet var bra men intensivt. En slutsats efter konferensen är att det arbete som pågår i 
olika grupperingar behöver struktureras mera i arbetsgrupper. Man konstaterade också att vissa 
grupper i vår organisation inte får någon uppmärksamhet – de ”syns” inte. Detta gäller tex. Para-
verksamheten. 
Hästar: Ilsa och Peppi utbildas vidare och kommer successivt att tas in i verksamheten.  
Dabars går i pension och kommer under nästa vecka att flytta till samma ägare som köpte Happy. Vi 
tackar honom för sitt fina arbete på ridskolan och önskar honom många härliga år som pensionär 
tillsammans med Happy. Fame läggs ut till försäljning.  
Personal: Medarbetarsamtal pågår.  
 
Ungdomssektionen 
USEK genomförde en loppis den 29 oktober och kommer att genomföra ytterligare en den 19 
november. Man har haft en tårtbakningstävling med 11 barn uppdelade i fyra lag. Ida och Tova ledde 
denna aktivitet. Den 18 november har Nora och Ellen KUL-utbildning.  Förberedelsen inför 
Luciashowen den 10/12 pågår för fullt.  
 
Anläggning 
FU-rampen är klar. Markarbetena har startat och det blir ett möte med Jordkullen under vecka 46.  
 
Privatuppstallade 
Stallet är fullt i och med att några boxar används till lektionshästar. Verksamhetschefen ska ha möte 
med de privatuppstallade innan jul. Då ska bl.a. säkerhetsfrågor tas upp.   
 
Sponsorer 
Texten på hemsidan ska uppdateras och skyltarna i ridhuset ska ses över.  
 
Tävling 
Ändringar i TR gör att hindermaterial behöver ses över.   
 
Cafeterian 
Miljöinspektion genomfördes 9/11. Vi tror att granskningen gått bra, men fick några påpekanden 
under besöket som måste åtgärdas. Listor för att dokumentera regelbunden kontroll av temperatur i 
kylar och frysar behövs. Det fanns också några brister i städning under kylar/frysar och i hörn under 
skåp. Detta tar vi till oss och gör bättre i fortsättningen. Checklistan för arbetet i cafeterian är klar 
men inte uppdatering av märkning av skåp och lådor.  
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§8 Övriga frågor 

Hemsidan 
Avtalet med Consid och Sitevision om en ny hemsida är klart. Joakim de Jong och Nils Lidén är 
kontaktpersoner och de kommer att skapa den nya hemsidan.  

Struktur och innehåll på den nuvarande hemsidan har fördelats ut på styrelsemedlemmarna för 
förslag till ändringar och uppdateringar.  

Bingoalliansens höstmöte 23/11 

Mötet beslöt att tillfråga Nikita Jareke som föreningens representant på Bingoalliansens möte den 23 
november. Om Nikita har förhinder att delta, och ingen annan anmäler intresse, så ersätts hon av 
Karin Wadman Adeen. 

Ärendelista/beslutslogg 
Beslutsloggen har uppdaterats, men inte rensats fullt ut än. Pågående ärenden gicks igenom. 

§9 Datum för kommande möten 

Kommande möte planeras till den 11/12 alternativt den 18/12. Inger skickar ut en Doodle med 
alternativa tider. 

§10 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Wadman Adeen 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors   Erica Hinders   
Ordförande   Justerare 


