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§1 Mötets öppnande  

Ordförande Inger Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Fastställande av röstlängd   

Röstlängd fastställdes genom att närvarolista upprättades. Vid mötet deltog 10 medlemmar, samtliga 
med rösträtt, därutöver 2 icke medlemmar. 

§3 Val av ordförande för mötet  

Till ordförande för mötet valdes Inger Edfors. 

§4 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet   

Till sekreterare för mötet anmäldes Ami Cooper. 

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare   

Nikita Jareke och Sandra Öster valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare. 

§6 Fastställande av dagordning  

Mötet beslutade att fastställa förelagd dagordning. 

§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst  

Mötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna. 

§8 Fyllnadsval till valberedningen   

Mötet beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till valberedningen utse:  

- Maja Vilhelmsson, ledamot 
- Ida Åberg, suppleant 

§9 Aktuellt från styrelse och personal 

Kort information enligt nedan, vilken också finns i medlemsbrev som är på väg ut. 

Sociala medier 
På KRK ska alla känna sig trygga och välkomna, nyckelord är: respekt, bemötande, hjälpsamhet, samt 
ansvar. Detta gäller såväl när vi träffas fysiskt som på sociala medier. Vad som gäller vid 
fotografering/inspelning finns anslaget, och tas upp i KRKs Social Policy och på teorilektioner, men 
behöver påminnas om. Påpekas att det är viktigt att ridlärare, teoriledare mfl uttrycker sig på ett sätt 
som gör att det inte uppstår missförstånd om vad som är ok och inte.   

Ideell förening 
KRK är en ideell förening med anställd verksamhetschef, ridlärare, stallpersonal och kanslist. För att 
hålla lektionsavgifter och andra avgifter nere behövs ideellt arbete för bla kvällsutfodring och 
mockning, skötsel av anläggningen, samt vid de tävlingar som arrangeras. Diskuterades hur 
medlemsengagemanget kan ökas så att fler medlemmar, föräldrar/närstående kan bidra. 
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Anläggningen 
KRK äger anläggningen och får bidrag från kommunen för reparation och underhåll, men behovet är 
större än vad bidragen räckt till. För 2022 har dock kommunen avsatt extra medel till KRK och 
Sörmons RK, som också är föreningsägd, men dessa medel är ännu inte fördelade.  

Markarbetena för att dränera rasthagar fortsätter 2022 - 2023, med finansiering av Länsstyrelsen och 
kommunen som medfinansiär.  

Ekonomi, kostnadsläget 
Ekonomin är ansträngd, pga ökade kostnader för el och alla transporter (bla foder, spån, gödsel). 
Nettointäkten för tävlingar blir dessutom lägre jämfört tidigare år eftersom Solstahoppet inte 
arrangerades i år. Kommunen har avsatt medel för att kunna kompensera för ökade elkostnader, 
men oklart hur långt det förslår. Det är därför viktigt att alla sparar där det går, dvs stäng dörrar, 
släck ljus, låt inte varmvattnet rinna! Anslag som påminner kommer sättas upp. 

§10 Mötets avslutande   

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
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