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656 39 KARLSTAD 
   
 
   
 

 

Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-04-24 
 

Tid: Kl 16.00-18.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, Teorisalen och Zoom 
 
Närvarande:     
Inger Edfors  ordförande 
Ami Cooper  sekreterare 
Charlotte Carlsson ledamot  §4-6  
Erica Hinders  ledamot 
Joakim de Jong ledamot  t o m §5 
Karin Wadman Adeen ledamot   
Ulrika Palme  suppleant 
Matilda Rosengren u-sek, ledamot 
Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Erica Andersson vice ordförande 
Jana Ehn  ledamot 
Nikita Jareke  suppleant 
Karin Landén  suppleant, kassör 
Tova Johnsson  u-sek, suppleant  
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
§2 Val av justerare 

Erica Hinders utsågs till justeringsperson. 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen justerades med § 7 Revidering av Ansvars- och beslutsordning respektive Krisplan,  och 
godkändes.  

§4 Föregående mötesprotokoll  

Styrelseprotokoll från 2022-03-27 lades till handlingarna. 

§5 Ekonomi 

- Resultat- och balansrapport 22-01-01 – 03-31 
Budgeten för 2022, beslutad av årsmötet, är inte fördelad på konton än, men det finns inget i 
marsrapporten som är avvikande. Till nästa möte ska cirkeldiagram tas fram för att öka 
överskådligheten. 
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- Höjning avgifter uppstallning  
Kostnader för energi och gödselhantering har blivit dyrare. Avgiften för ridande höjdes 2% 
vid årsskiftet och motsvarande höjning för uppstallade behöver göras, dvs ca 4% från 
halvårsskiftet. 
Styrelsen beslutar  

- att fr o m 1/7 höja kallhyran med 100 kr/mån för stor box (2 315 kr/mån) och 90 
kr/mån för mindre box (2 245 kr/mån). Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

§6 Rapporter från verksamhetsområden 

Ridskolan 
Vårens blockteori har genomförts med föreläsning av pararyttare Felicia Grimmenhag, Blått kort-kurs 
samt en sitsclinic med Mari Zetterqvist Blokhuis. Dessutom genomfördes en clinic om säkerhet 
arrangerad av Sv Ridsportförbundet i samarbete med Folksam. 

KRK representeras i år av 3 lag i division III, storhästdressyr, ponnydressyr och ponnyhoppning. 
Hästar: De nya hästarna är på väg in i verksamheten, Happy ska skrittas igång och Dabarz ska 
undersökas. I övrigt är alla med i verksamheten. En plan för den långsiktiga utvecklingen av varje häst 
har gjorts. 

Personal: Personalsituationen ses över inför nästa termin. Malin har deltagit i en 
arbetsmiljöutbildning, och  har tillsammans med Anki genomfört en skyddsrond.  

Ungdomssektionen 
Vi har fått en förfrågan om ponnyridning på Alsterdalens dag den 27/8 som lämnas till USEK.  

Under våren har USEK genomfört äggjakt under påsken och planerat för en skötardag. 
Skötarsystemet ska startas upp igen. USEK har också målat hinder, plankor och bommar samt hjälpt 
till på clinicen om säkerhet med att packa goodiebags mm. 

Anläggning 
En ny fyrhjuling (bättre begagnad) är inköpt, två fixarhelger/dagar har genomförts och det nya 
ridhusunderlaget är på plats. Kommunen har åtgärdat grusvägen provisoriskt. Skogsavverkning pågår 
norr om anläggningen. 

Kommunen medfinansierar Länsstyrelsens medel för fortsatt dränering av hagarna. Malin och Inger 
träffar Jordkullen AB till veckan för planering av arbetet. Diskussion pågår med kommunen avseende 
underhåll av anläggningen. Styrelsen diskuterar hur vattenförsörjningen till hagarna kan förbättras. 

Privatuppstallade 
Två nya hästar Copper Boy (ersatt Aramis) och Olivia har kommit. Arbetet med byte av U-järn i 
boxarna är kvar att åtgärda. 
 
Sponsorer 
Arbetet pågår med tävlingssponsorer och sponsorpaket. Vi har den nya sportlotten till försäljning. 
 
Tävling 
Kommande Vårhoppet 30/4-1/5 diskuteras. Tävlingsledarna är i princip klara med förberedelser, men 
det saknas funktionärer på några poster. Vi kommer att använda Turle Pay som betallösning.  

Cafeterian 
Ingen verksamhet utöver Café JAG och tävlingscafeteria. Karin Wadman Adeen förbereder med inköp 
mm inför kommande tävling.  
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§7 Revidering av Ansvars- och beslutsordning samt Krisplan 

För att överensstämma med föreningens stadgar revideras Ansvars- och beslutsordning avseende 
Budget för verksamhetsår. Gången är att styrelsen rekommenderar budget och årsmötet beslutar.  

Krisplanen revideras enligt följande: På åtgärdslistan vid svår olycka läggs till att styrelseordförande 
tar kontakt med kommunens POSOM-grupp snarast. Under rutiner läggs till att genomgång av 
krisplan ske 1 gång/år även med stallgrupp, uppstallade och personal, förutom med styrelsen. 

§8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§9 Datum för kommande möten 
En doodle för nästa möte skickas ut av ordförande.  
 

§10 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Ami Cooper 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors   Erica Hinders 
Ordförande   Justeringsperso 
 


