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656 39 KARLSTAD 
   
 
   
 

Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-03-27 
Tid: Kl. 18.45-20.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, Teorisalen samt zoom 
 
Närvarande:     
Inger Edfors  ordförande 
Erica Andersson vice ordförande 
Ami Cooper  sekreterare 
Charlotte Carlsson ledamot 
Erica Hinders  ledamot 
Karin Wadman Adeen ledamot   
Nikita Jareke  suppleant 
Matilda Rosengren u-sek, ledamot 
Tova Johnsson  u-sek, suppleant  
Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Joakim de Jong ledamot 
Jana Ehn  ledamot  
Karin Landén  suppleant, kassör 
Ulrika Palme  suppleant 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare 

Karin Wadman Adeen utsågs till justerare. 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§4 Föregående mötesprotokoll 

- Styrelseprotokoll från 2022- 02-06 lades till handlingarna. 
- Styrelseprotokoll, konstituerande möte från 22-02-27 lades till handlingarna. 
- Beslut per capsulam, 2022-03-13 angående ansökan till Kultur- och fritidsnämnd om 

anläggningsbidrag förpåfyllning av ridhusunderlag, korrigerades med Karin Wadman Adeen 
som närvarande och lades till handlingarna. 

- Beslut per capsulam, 2022-03-22 angående ansökan till RF-sisu om medfinansiering av 
ridhusunderlag korrigerades med rätt datum och lades till handlingarna. 

§5 Ekonomi 

Resultat- och balansräkning gicks igenom. Något bättre resultat jämfört med samma period 2021 
trots att vi då fick utbetald kompensation för uteblivna intäkter på grund av Corona 2020. Ej utnyttjat 
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anläggningsbidrag 2021 ska användas för arbeten som påbörjades 2021 men inte hann slutföras,  
vilket medför kostnader under 2022, bla fönsterbyte, boxväggar i privatstallet, samt 
tillgänglighetsanpassning av anläggningen.  

§6 Rapporter från verksamhetsområden 

Ridskolan: Vi har gått från ca 360 till 330 uppsittningar/vecka sedan början av året. En del 
uppsittningar har varit prova-på verksamhet och en del av tappet kan bero på ökande utgifter för 
privatpersoner.  

Hästar: Dabarz är under igångsättning medan Happy tyvärr är halt igen. Bona och Peppi står i 
utestallet, men rids och ska in i verksamheten på sikt. Vår duktiga praktikant från Flyinge rider Tulip 
kontinuerligt så att hon snart ska kunna gå lektion igen. Hon rider även Wirre.  
 
Personal: har haft möte angående bemanning. 

Ridskolan har genomfört en insamlingsaktivitet till förmån för UHNCRs arbete för nödställda i 
Ukraina. Alla intäkter från tre spontanlektioner, samt en aktivitetsdag med käpphästridning, 
dragkamp och mycket mera gick oavkortat till UNHCR. Det blev ett bidrag på 10.000 kr. 

Usek: Den nya styrelsen i Usek har precis kommit igång. De har haft en mellokväll för ridande 
ungdomar med mat, aktiviteter, mello och övernattning som blev väldigt uppskattad.   

Anläggning: Flera kontakter har tagits med kommunen angående vägen in till anläggningen. 
Påfyllning av ridhusunderlaget sker i början av vecka 15. Ansökan har skickats in till Kultur & Fritid om 
anläggningsbidrag, och till RF-Sisu om medfinansiering av ridhusunderlaget. Länsstyrelsen har beviljat 
medel för fortsatt dränering av hagarna i ett två-årsprojekt. Det kräver dock medfinansiering av 
kommunen om ca 250 000 kr/år.  

Fixargruppen har påbörjat renoveringen av utestallet. Staket vid ridskolehästarnas utsläpp ska också 
lagas och göras i ordning, och utrymmet där skottkärror och höpåsar förvaras byggas om. Vallen ska 
ses över och kanterna tas bort så att vatten kan rinna ut. På sikt ska även ytan väster om vallen 
dräneras och ses över så att den kan användas för tillfällig uppstallning vid tävlingar.  
Städ- och fixardagar: 9-10 april ska hinder och dressyrstaket ses över och lagas, och/eller målas.  
                                      23-24 april ska anläggningen städas inne och ute. 

Privatuppstallade: Planering för fortsatta avstämningssamtal med privatuppstallade.    

Sponsorer: Tävlings- och sponsorgruppen har tagit fram en folder med sponsorpaket för tävling. 
Arbetar också med sponsorpaket för annan sponsring till verksamheten inklusive reklamskyltar.  

Tävling: Planering inför kommande tävlingar pågår med regelbundna möten. 

Cafeterian: Café JAG har startat upp igen vilket vi tycker är trevligt. Vi fortsätter diskutera hur vi kan 
utveckla cafeteriaverksamheten.  

§8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§9 Datum för kommande möten 

Ordförande skickar en doodle med förslag. 

§10 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
Ami Cooper 
Sekreterare 
 
 
 
 
Inger Edfors   Karin Wadman Adeen 
Ordförande   Justeringsperson 
 

 


