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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-09-11 
 

Tid: 18.00-20.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:     
Inger Edfors  ordförande 
Erica Andersson vice ordförande 
Ami Cooper  sekreterare 
Charlotte Carlsson ledamot 
Jana Ehn  ledamot, från §5 
Erica Hinders  ledamot 
Joakim de Jong ledamot 
Karin Wadman Adeen ledamot   
Nikita Jareke  suppleant 
Matilda Rosengren u-sek, ledamot 
Tova Johnsson  u-sek, suppleant  
Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Karin Landén  suppleant, kassör 
Ulrika Palme  suppleant 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare 

Matilda Rosengren utsågs till justeringsperson. 

§3 Godkännande av dagordning 

Övriga frågor Brandutbildning via teams lades till dagordningen, som därefter godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll  

Styrelseprotokoll från 2022-08-07 lades till handlingarna. Kommenterades att medlemsmötet är 
framflyttat (se §7) eftersom valberedningen inte hunnit få fram kandidater till fyllnadsval. 

§5 Ekonomi 

Jämfört med förra året är intäkter från rörelsen något högre, medan övriga intäkter ligger på ungefär 
samma nivå. Utgifter för poster som kräver transporter t ex spån har blivit dyrare, medan övriga 
kostnader för rörelsen ligger på ungefär samma nivå. Nettot för årets tävlingar (CHS ej inkluderat) 
visar en förlust på ca 30.000. Kostnader för anläggningens underhåll på ca 800.000 kr innebär ca 
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200.00 kr mer jämfört med förra året, och inkluderar ridhusunderlag, inköp av begagnad fyr-hjuling 
samt renovering av boxar. Summerat underskott ligger på 244.000, mest pga högre 
anläggningskostnader. Hela årets anläggningsstöd från kommunen har inte kommit in ännu och vi 
har heller inte hört något mer från kommunen gällande ytterligare anläggningsmedel som avsatts till 
Sörmons Ridklubb och KRK.  

§6 Rapporter från verksamhetsområden 

Ridskolan 
Vi har god beläggning på grupperna och några grupper är delade för att skapa mer homogena 
grupper. Det startar en ny grupp på tisdagar när den är fylld och fram till dess genomförs andra 
aktiviteter som uteritt och hopptrim. Nästan varje helg har någon form av aktivitet. Ridborgar-
märkestagning pågår och under två söndagar har Elsa en föräldrakurs. REAL-gymnasiet har startat, 
men är just nu ute på praktik.  
Hästar: Nya ponnyn Allis har blivit storfavorit. Alla hästar är igång, men Liguster är öm efter att ha 
tappat skor. Fame läggs ut på annons och Peppi är under tillridning av Maria. Några hästar ska delta 
på höstdressyren.  
 
Ungdomssektionen 
USEK har genomfört ponnyridning på Alsterälvens dag och haft ett barnkalas för första gången på 
länge. Nytt barnkalas den 25/9. Eftersom många missade skötardagen i våras genomförs en ny 
utbildningsdag för skötare. Spökkvällen 15/10 planeras med 66 barn anmälda, varav 31 ska 
övernatta. Det blir loppis den 29/10 och 19/11. Tre personer från USEK ska delta i ULKen. 
Luciashowen planeras för fullt.  

Anläggning 
Tre boxar i privatdelen renoveras, brädor och u-skenor byts, stolpar renoveras. Loftet är städat och 
en container fylld med skräp. Välkomststallet är nästan klart, några skivor fattas men kommer att 
sättas upp under veckan. Paddocken behöver åtgärdas så att den blir ridbar. Jordkullen startar 
markarbetena för steg 2 i Lova-projektet i oktober. Karlstad stadsnät lägger ner fiber fram till 
anläggningen. Räddningstjänsten har haft brandsyn på anläggningen. I stort sett ok, men en del 
förbättringar behövs, bla skyltning av utrymningsvägar. 
 
Privatuppstallade 
Stallet är fullt i och med att några boxar används till lektionshästar. En andrahandsuppsägning är på 
gång. Fortsättning på de enskilda mötena med uppstallade planeras. 
 
Sponsorer 
Lexus bil har kontaktat oss för eventuellt sponsoravtal.  
 
Tävling 
Ansökan om nästa års tävlingar är inne. Vi planerar för 5 tävlingar under 2023. Vårhoppet (maj), 
ponnydressyr (juni), Solstahoppet (juli), höstdressyr häst (september), samt CHS (oktober). Årets 
höstdressyr börjar fyllas på med anmälningar, likaså CHS.  

§8 Övriga frågor 
Medlemsmöte 
Tidpunkt ändrad till 24/9 kl 16.00. Fyllnadsval till valberedningen samt information om ekonomi, 
sparande, ideella insatser och sociala medier. 
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Föreningsutveckling  
Konferens på Loka brunn 22-23/10. Max 10 kan delta från Krk, bekostas av Ridsportförbundet och 
RF-Sisu. Anmäl så snart som möjligt till Inger, före 20/9. 

Beslutslogg 
Beslutsloggen ska uppdateras och arkivera gamla uppgifter. 

Brandutbildning 
Teamsutbildning 17/10, som är obligatorisk för säkerhetsansvarig (verksamhetschef) vart 3e år. 
Eftersom verksamhetschef och ordförande deltog 2021 har vi i år i stället bokat besök av 
Räddningstjänsten (se §6).  

§9 Datum för kommande möten 
Nästa möte planeras till 16/10. Doodle med alternativa tider skickas ut av Inger. 

§10 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
Ami Cooper 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors   Matilda Rosengren   
Ordförande   Justeringsperson 
 

 


