
  
  

KARLSTADS RIDKLUBB 
Bråtebäcken 210 

Protokoll 

656 39 KARLSTAD 

Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-02-27 

Tid: 
Plats: 

Kl. 18.00- 20.00 
Karlstads Ridklubb, teorisalen, samt via Zoom. 

Närvarande: 
Inger Edfors ordförande 
Erica Andersson 
Karin Wadman Adeen 
Charlotte Carlsson 
Ami Hansson Cooper 
Joakim de Jong 
Jana Ehn 

ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot Erica Hinders 

Nikita Jareke 
Karin Landén 
Ulrika Palme 
Matilda Rosengren 

suppleant 
suppleant 
suppleant 
u-sek, ledamot 

Malin Stenson verksamhetschef, adjungerad 

Frånvarande: 
Tova Johnsson u-sek, suppleant 

§1 Mötets öppnande 
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§3 Val av mötessekreterare 
Jana Ehn valdes som mötessekreterare. 

§4 Val av justeringsperson 
Till justeringsperson utsågs Ami Hansson Cooper. 

§5 Styrelsens konstituering 
Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: 
Erica Andersson, vice ordförande 
Ami Hansson Cooper, sekreterare 
Karin Landén, kassör 

§6 Firmatecknare och bankärenden 

Styrelsen beslutade 
- att föreningens firma tecknas av ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Erica Andersson 
(pnr), kassör Karin Landén (pnr) och verksamhetschef Malin Stenson (pnr), två i förening. 
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Verksamhetschefen äger även rätt att teckna firma enskilt inom ramen för gällande 
befattningsbeskrivning. 

- att kanslist Maria Willman (pnr), ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Erica Andersson 
(pnr), samt kassör Karin Landén (pnr) har rätt att sköta KRKs bankärenden och konton i 
Handelsbanken. 

§7 Övriga frågor 
Uppföljning av årsmötet. 
Protokollet är på gång och läggs ut på hemsidan så snart det är klart. 

Vårens arbete. 
Av verksamhetsplanen för 2022, som ligger ute på hemsidan och är beslutad av årsmötet, framgår 
planeringen för vad vi ska arbeta med under året. Styrelsens ansvarsområden finns i den utskickade 
ansvars- och beslutsordningen. Fördelningen på ansvarsområden ska arbetas igenom under 
kommande utvecklingsmöte. Likaså ska då Krisplanen för KRK gås igenom. 

För beskrivning av styrelsen på hemsidan så behövs en kort text för varje person. Dvs ni som är nya 
ska sätta ihop en text, ni som varit med förut kontrollerar att befintlig text är ok. Kontaktlista över 
alla i styrelsen ska uppdateras. Kontrollera att den stämmer och hör av er med kompletteringar. 

Den 29/3 ger distriktet en styrelseutbildning via teams, som tar upp vad det innebär att sitta i en 
styrelse. Anmälan till den ska göras senast den 20/3, anmäl till Inger senast 17/3. 

§8 Datum för kommande möten 
Nästa möte blir ett kombinerat styrelsemöte/ utvecklingsmöte 27/3, 17:00-20:00. 

§9 Mötets avslutande 
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet 

Jana Ehn 
Sekreterare 

Inger Edfors 
Ordförande 

Ami Hansson Cooper 
Justeringsperson 
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