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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-05-15

Tid:  Kl 16-18 
Plats:  Karlstad ridklubb, teorisalen och zoom 
 
Närvarande: 
Inger Edfors  ordförande  
Ami Hansson Cooper sekreterare 
Karin Wadman Adeen ledamot 
Charlotte Carlsson  ledamot, tom §6  
Joakim de Jong ledamot 
Jana Ehn  ledamot 
Erica Hinders  ledamot 
Nikita Jareke  suppleant 
Ulrika Palme  suppleant, fr o m §5 
Matilda Rosengren u-sek, ledamot 
Tova Johnsson  u-sek, suppleant, fr o m §3

Frånvarande:  
Erica Andersson vice ordförande 
Karin Landén  suppleant, kassör 
Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 
 
§2 Val av justerare 
Nikita Jareke valdes till justeringsperson 
 
§3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§4 Föregående protokoll 
Protokollet från styrelsemöte 2022-04-24 lades till handlingarna 
 
§5 Ekonomi 
Resultat- och balansrapport tom 2022-04-30 gicks igenom. Intäkter från rörelsen (ridskolan, tävling), 
ligger högre jämfört med förra året, så även externa kostnader (uteboxar, underlag, el). 
Rörelseresultat är liknande som fjol, dvs ökade kostnader balanseras av ökade intäkter, och vi följer 
budget. Spånförsäljning via silon till uppstallade är dock inte justerad än. 

1,5 miljoner kronor är budgeterat separat för Lova-projektet, finansieras via Länsstyrelsen och 
kommunen. SISU och kommunen har bidragit till finansiering av nytt underlag, ca 200 000 kronor.  
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§6 Rapport från verksamhetsområden 
Ridskolan  
Hästar: Häst i Dalarna som Malin ska titta på. Önskemål om att Spot ska få gå i pension. Happy 
skrittas/travas, Dabarz ska kollas. 
Personal: Tilde har slutat, Tommy går ner till 80% och Therese slutar som ridlärare till hösten, dvs 
nyanställningar ska göras. 

Klubben har arrangerat Mulle Caprilli 7 maj, klubbdressyr arrangeras 21 maj, och sommaraktiviteter 
planeras. 
 
Usek 
Usek har haft en skötarkurs 8 maj, för att få igång skötarsystemet och har planerat för en 
urmockningstjänst för uppstallade till sommaren. De kommer att springa vårruset på tisdag 17/5. 
 
Anläggning 
Leasingavtal har tecknats på släp där vårt gamla går in som delbetalning, dvs i princip ingen kostnad 
första året. Arbetet med uteboxarna pågår. Renovering av boxsidor i privatdelen ska planeras. 
Preliminär tid för Jordkullens arbete med dränering av ytterligare hagar är 1/6-31/8 med avbrott för 
semester (juli). Arbetet kan bli dyrare än planerat pga av ökade kostnader på ex drivmedel, men 
troligen kan vi söka medel för ökade kostnader hos Länsstyrelsen. Diskussion kring att ha delade 
hagar med grus/gräs eller något som blir mer stimulerande för hästarna hänvisas till kommande 
möte för uppstallade. 

Extra medel avsatta från Kultur & fritidsnämnden ska fördelas Krk – Sörmon efter konsult bedömt 
anläggningarnas behov och gjort prioriteringsordning. Vi har kontakt med politiker i kommunen 
angående anläggningens renoveringsbehov.  
 
Privatuppstallade 
Möte 25/5. 

 
Sponsring 
Sportlotten, vi behöver jobba på med försäljning innan terminsslut.  
Sponsorhuset – ger viss procent till klubben varje gång man handlar via dem på nätet.   
Skyltar i ridhuset ska ses över, likaså hemsidan.  
 
Tävling 
Vårhoppet fungerade i huvudsak väl men det finns några synpunkter att ta med tillkommande 
tävlingar. Möte 16/5 för dressyrtävlingen 17-19 juni, ponny och unghäst.  

 
Cafeterian 
Fungerade bra under Vårhoppet, men kräver minst 3 personer vid lunch.  
 
§7 Övriga frågor 
Dag för styrelseutveckling under hösten för att prata om annat som inte hinns med på mötena. 
De i styrelsen som inte uppdaterat infotexten på hemsidan uppmanas att göra detta. 
Beslutslogg: styrelsen uppmanas att titta igenom den för att vara uppdaterad. 
Diskuteras hur få ut Information till olika berörda grupper t ex stallgrupp, uppstallade osv.  
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§8 Datum för kommande möte 
Antingen den 12/6 eller 22/6, Inger skickar ut doodlelänk. 
 
§9 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Ami Cooper 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Inger Edfors  Nikita Jareke 
Ordförande  Justeringsperson 


