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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-10-16 
 

Tid: 18.00-20.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, Teorisalen, Zoom 
 
Närvarande:    Frånvarande: 
Inger Edfors, ordförande   Ami Cooper, sekreterare 
Erica Andersson, vice ordförande  Jana Ehn, ledamot 
Karin Wadman Adeen, ledamot, mötessekreterare Joakim de Jong, ledamot 
Charlotte Carlsson, ledamot   Nikita Jareke, suppleant 
Erica Hinders, ledamot   Karin Landén, suppleant 
Matilda Rosengren, u-sek, ledamot  Ulrika Palme, suppleant 
Tova Johnsson, u-sek, suppleant 
Malin Stenson, verksamhetschef, adjungerad 

 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare 

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

§3 Godkännande av dagordning 

Under punkten Övriga frågor lades frågan om ny leverantör av hemsida till i dagordningen, som 
därefter godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll  

Styrelseprotokoll från 2022-09-11 lades till handlingarna.  

§5 Kassör 

Då Karin Landén meddelat att hon av hälsoskäl avgår som kassör behöver ny kassör utses för 
återstående styrelseperiod. Likaså behöver nytt beslut tas vad gäller firmatecknare och rätt att sköta 
KRKs bankärenden och konton i Handelsbanken.  

Styrelsen beslutar, och med omedelbar justering: 
- att för återstående styrelseperiod 2022/23 utse Charlotte Carlsson (pnr) till kassör.  
- att föreningens firma tecknas av ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Erica Andersson 
(pnr), kassör Charlotte Carlsson (pnr), och verksamhetschef Malin Stenson (pnr), två i förening. 
Verksamhetschefen äger även rätt att teckna firma enskilt inom ramen för gällande 
befattningsbeskrivning. 
- att kanslist Maria Willman (pnr), ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Erica Andersson 



KARLSTADS RIDKLUBB PROTOKOLL  2 
Bråtebäcken 210  
656 39 KARLSTAD 
 

(pnr), samt kassör Charlotte Carlsson (pnr) har rätt att sköta KRKs bankärenden och konton i 
Handelsbanken. 

§6 Ekonomi 

Resultat- och balansrapport tom 30/9 kommenteras. Summerat underskott uppgår till cirka 300.000 
kr, mest beroende på högre kostnader för el och transporter jämfört med föregående år, samt 
genomförda reparationer. Vi räknar med att när årets anläggningsstöd från kommunen har betalats 
ut så kommer underskottet att utjämnas. Rapporten lades till handlingarna. 

§7 Rapporter från verksamhetsområden 

Ridskolan 
Antalet uppsittningar per vecka är ca 330. Det finns en efterfrågan på ridplatser men det är svårt att 
starta nya grupper med hänsyn till belastningen på hästarna. En översyn av ridgrupperna kommer 
göras. Planeringen för vt23 pågår. Basutbildning anordnas på Krk den 3/12. 
Hästar: Alla hästar är igång. Ilsa kommer att gå med på lektion under veckan. Peppi är fortsatt under 
tillridning av Maria. Dabars är under fortsatt utredning. Kewin, en 7-årig valack, är inlånad på foder 
under 3 mån.  
Personal: Ridlärarna var med på inspirationskurs i hoppning som Lotta Björe höll på KRK den 10/10. 
Malin har, tillsammans med Karin Johansson, varit på inspirationsdag om ridunderlag. För 
närvarande har vi tre personer som arbetstränar via AF, samt en praktikant. Ytterligare praktikanter 
ska vara på KRK de kommande veckorna.  
 
Ungdomssektionen 
USEK har genomfört ytterligare en ponnyridning vid Alsters herrgård och haft ett barnkalas den 25/9. 
Fler barnkalas planeras. Spökkvällen 15/10 genomfördes med 66 barn och ett flertal av dem deltog i 
övernattningen. Det blir loppis den 29/10 och 19/11. Tova Johnsson, Ida Kvist, Norah Säwström och 
Ellen Åkerlund deltar i Ungdomsledarkursen (ULK). Luciashowen den 10/12 planeras för fullt.  
 
Anläggning 
Tre boxar i privatdelen har renoverats, men ytterligare behöver renovering. Erica A har ordnat skyltar 
som ska ställas upp för att förhindra obehörig parkering på stallplan. Jordkullen har startat 
markarbetena för steg 2 i Lova-projektet. Tidigare delar av projektet redovisades vid kursen 
Miljöhänsyn i hästnäringen, som Länsstyrelsen Värmland höll på KRK den 10/10 tillsammans med 
Hushållningssällskapet.  
 
Privatuppstallade 
Stallet är fullt i och med att några boxar används till lektionshästar.   
 
Sponsorer 
Tävlingskommittén kommer att fokusera på sponsring under resten av året.  
 
Tävling 
Malin kommer att försöka ändra datum för två av tävlingarna, eftersom de kommer att genomföras 
samtidigt som andra tävlingar i regionen. Efterfrågades ÖD rapporter till tävlingskommitté och 
styrelse. 
 
Cafeterian 
Cafeterian var välbesökt vid CHS, lite mindre vid höstdressyren. Karin W och Inger sammanställer 
erfarenheterna och tar fram förslag på checklista. 
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§8 Övriga frågor 

Hemsidan 
Hemsidor via Idrottonline kommer inte att tillhandahållas av Riksidrottsförbundet efter 31/12. Detta 
innebär att föreningarna måste använda andra plattformar för sina hemsidor. Ridsportförbundet har 
tecknat avtal med Consid och Sitevision om en webblösning som erbjuds medlemsföreningar. Joakim 
de Jong och vår webmaster Nils Lidén bedömer att det är ett förmånligt erbjudande, som gäller ett 
enkelt men kraftfullt verktyg. I erbjudandet ingår också att vi får vi hjälp med uppsättningen och får 
en stabil plattform. Startkostnaden för baspaketet är 6 500 kronor och därefter 200 kronor per 
månad.  

Styrelsen beslutar 
- att teckna avtal med Consid och Sitevision avseende baspaket för hemsida.  

Ärendelista/beslutslogg 
Beslutsloggen har uppdateras, men inte rensats än. 

§9 Datum för kommande möten 

Kommande möten planeras till den 13/11 och den 11/12. Inger skickar ut en Doodle med alternativa 
tider. 

§10 Mötets avslutande  

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

 


