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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-02-06 
Tid: Kl. 18.00- 20.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, teorisalen, samt via Zoom. 
 
Närvarande:     
Inger Edfors  ordförande 
Erica Andersson vice ordförande 
Charlotte Carlsson ledamot 
Jana Ehn  ledamot   
Ami Cooper  ledamot 
Jenny Andersson  suppleant 
Ingela Leibring  suppleant 
Nikita Jareke   suppleant   
Ida Åberg   u-sek, ledamot (tom §6 usek)           
 
Malin Stenson                           verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Pontus Eriksson   ledamot 
Caroline Sommarbo ledamot 
Alice Nordin  u-sek, suppleant 
 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justeringsperson                                                                                                                                                                           
Till justeringsperson utsågs Erica Andersson.                                                                                                                 

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes.  

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-01-16 lades till handlingarna.  

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                
Resultat- och balansrapport för 21-01-01—12–31 gås igenom. 2021 års resultat slutar på -16 467 kr. 
De resultat- och balansrapporter som först skickades ut till styrelsen stämde inte med bokslutet, 
vilket revisor har påpekat, men korrekta rapporter kom ut innan styrelsemötet. Skillnaden mellan 
den första och andra versionen är att 17 500 kr, som beviljats från RF SISU, först felaktigt avräknats 
från kommunens anläggningsbidrag. Av kommunens anläggningsbidrag på 300 000 kr återstår drygt 
72 000 kr, som är avsatta till byte av fönster på anläggningen och till att renoverarna  boxväggarna på 
privatsidan. Efter kontakt med Kultur- och fritidsförvaltningen har de ca 54 000 kr som återstod av 
2020 års anläggningsbidrag använts för att täcka de höga elräkningarna för slutet av året, nära 
67 000 kr för december.  
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Jämfört med förra året har vi ca 200 000 kr mer i intäkter, främst genom intäkter från ridskola, 
realgymnasiet och tävlingar. Därutöver har vi fått mer i kommunalt  och statligt bidrag (Lova bidrag 
från länsstyrelsen) för dränering av hagarna. Totalt har 830 000 kr av dessa medel utbetalats 2021, 
men alla fakturor kom inte in före årsskiftet, varför vi den 31/12 hade ett plus på affärskontot på 
600 000 kr. Kostnaderna för anläggning har genom hagarbetena och pga högre elpris, varit högre än 
föregående år, men när det kommer till personalkostnader så är det inga skillnader.  

Bokslutet för 2021 gås igenom. Resultat- och balansräkning, inklusive fotnoter är upplagda som 
tidigare år. Försäljningen av Dunya ingår inte eftersom hon såldes efter årsskiftet. I fotnot 3 
preciseras bidrag pga Coronapandemin, 100 000 kr från kommunen och 89 000 kr från RF,  som 
beviljat ca 30 % av uteblivna nettointäkter. Vi gör ett minusresultat på dryga 16 000 kr, vilket är 
bättre än föregående år och godtagbart med tanke på de höga elräkningarna, och med en 
omsättning på 6 413 115 kr så är summan inte så stor. Förslag från styrelsen att ha en gåvo- och 
stödfond för att göra det tydligare för medlemma och övriga hur man kan stötta föreningen.  

Styrelsen beslutar 
- att ställa sig bakom bokslut för 2021, med omedelbar justering.  

De ledamöter som inte är fysiskt närvarande uppmanas skriva under bokslutet så snart som möjligt.  

Förslag medlemsavgift 2023. För att täcka förväntade högre kostnader framöver och efter jämförelse 
med närliggande ridskolor föreslås en höjning av medlemsavgiften.  

 Styrelsen beslutar  
- att föreslå årsmötet att fom 1 januari 2023 höja medlemsavgiften med 10 kr.  

§7 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan                                                                                                                                                                    
Vid årets start hade vi 359 uppsittningar per vecka, har nu sjunkit med ca 20. Det är många 
aktiviteter på gång efter att restriktionerna tagits bort, bla seriehoppning och seriedressyr med fyra 
omgångar,  föreläsning med Felicia Grimmenhag (framflyttad till 4/9), blockteori med Marie 
Zetterqvist, och Grönt kort kurs.  Till hösten hoppas vi på en ytterligare klass med Realgymnasiet. Vi 
har med stöd av SISU köpt en TV till teorisalen för att kunna använda vid utbildningstillfällen. Släpet 
är i dåligt skick och behöver bytas ut. Molnöverflyttningen är påbörjad, men det har varit en del 
krångel med Xenophon.   
Hästar: Happy, Dabars , Tulip och Spektra är under igångsättning. Rosa har fått en paus i tre veckor 
och är nu under igångsättning. Cider är också under igångsättning, men har tappat hull så sadeln 
behöver anpassas. Liguster är tillbaka i verksamheten.  
Dunya är såld och två nya hästar är inköpta, som står i karantän. Bona är 11 år och 167cm, Peppi 7 år 
och 155cm. Det går kvarka så de nyinköpta hästar som står ute i utestallet ska hanteras med extra 
försiktighet. Skyddskläder och vircon ska användas av alla som hanterar dem. 
Personalen: Det har varit en del frånvaro bland personalen, med en sjukskrivning två veckor framåt.  

Usek                                                                                                                                                                       
Den 12/2 kl. 14 har Usek årsmöte, men det saknas ordförande. Ami erbjöd sig att ställa upp och Inger 
är reserv.  Inför årsmötet behöver stadgarna uppdateras. Inger tittar över stadgarna så att de 
stämmer med KRKs. Valberedningen har klart förslag till styrelse för det nya verksamhetsåret. Usek 
letar efter en ponny att köpa, några annonser har varit av intresse. Renoveringen av 
omklädningsrummet är klar och alla är nöjda med resultatet.  

Anläggningen                                                                                                                                                     
Byte av fönster är på gång, något försenat pga Covidsjuk personal hos företaget. Det ska avverkas 
skog norr om anläggningen. Transportvägar i skogen kommer ridskolan kunna nyttja som ridstigar. 
Anton Jernstedt och två ytterligare från Kultur och fritidsförvaltningen ska besöka anläggningen inför 
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arbetet med att fördela det ekonomiska stödet till ridskolor med föreningsägda anläggningar, dvs 
KRK och Sörmon.  

Privatuppstallade  
En ny privatuppstallad ponny, som står i karantän i utestallet. Alla skåp får lås på privatsidan, ett skåp 
per box ingår. Alla hagar ska mockas regelbundet, speciellt de nya hagarna. Kontroll av hagarna 
kommer att ske en gång i veckan och för de som inte sköter mockningen kommer en avgift på 1 000 
kr tas ut. Det är i dagsläget problem med att avläsa hur mycket spån varje uppstallad tar ut från 
spånsilon.  

Sponsorer                                                                                                                                                        
Arbetet med sponsringen pågår. Det börjar närma sig försäljning av Sportlotteriet. Redovisning ska 
ske 20/5. 500 osålda lotter får lämnas tillbaka av de 1000 som beställts. Lotten har fyra 
rabattkuponger på baksidan, Stora Coop, Granngården, Färjestads Rid & trav AB, samt pizzerian 
MamaRosa. På framsidan av lotterna finns KRKs logga och 75 års jubileum.  
Det varit några givande möten med tävlingsgruppen avseende sponsring av tävlingarna. Erika och 
Matilda håller på och tar fram broschyr med information om KRK och de olika sponsorpaket som 
finns att välja på för att kunna dela ut till potentiella tävlingssponsorer.  
Diskuteras innehåll och prissättning av sponsring som inte är knuten till tävling, tex skylt av olika 
storlek, namn på schabrak etc. Gällande sponsringen så önskas en samordning vad gäller tävling och 
övrig sponsring, och en gemensam ingång till hemsidan.  

Tävling                                                                                                                                                                    
Tävlingsgruppen har regelbundna möten och planeringen rullar på. Inför tävlingarna så behöver 
underlaget i ridhuset att fyllas på. Runar har tagit in offert på material, och olika lösningar diskuteras 
vad gäller avvägning av ytan och utläggning av materialet. För att tävlingarna ska gå ihop så behövs 
det sponsorer.  

Cafeterian                                                                                                                                                           
Läget med cafeterian är oförändrat. Nisse har lagt ut alla tillfällen på hemsidan då det är aktiviteter 
där det vore trevligt om cafeterian kan hållas öppen.                                                                                                                             

§7 Organisation & arbetsformer                                                                                                          
Beslutslogg tom 220130 är utskickad. Den ska dock kompletteras med att en delredovisning för Lova-
projektet är inskickad till Länsstyrelsen så ytterligare del av beviljade medel kan betalas ut. Styrelsen 
uppmanas att gå igenom den kompletterade beslutsloggen så snart den skickas ut.                                                                                 

§8 Årsmöte                                                                                                                                                                                                
Verksamhetsberättelse 2021, preliminär version är utskickad. Styrelsen beslutar  

- att tillstyrka verksamhetsberättelsen med redaktionella ändringar, med omedelbar justering.  

Verksamhetsplanen för 2022, preliminär är utskickad, men behöver kompletteras bla med Usek.  
Kompletterad verksamhetsplan skickas ut i mitten av veckan för per capsulam beslut före 12/2.   

Övrigt avseende årsmötet: Dagordningen under årsmötet är enligt stadgarna. Den sittande och den 
nya styrelsen uppmanas att delta på årsmötet. Efter själva årsmötet kommer det att bli prisutdelning 
i tävlingsligan, och avtackning av avgående styrelse. Årsmötet hålls fysiskt på plats i cafeterian eller 
ridhuset, beroende på antal anmälda. Vi kommer att ta hänsyn till smitttrycket och möjliggöra 
avstånd. Lämplig fika kommer att serveras efter årsmötet avslutats. 

§9 Övriga frågor                                                                                                                                              
Distriktet erbjuder styrelseutbildning i mars.  
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 §10 Datum för kommande möten                                  
Årsmöte 2022-02-19, kl. 14.  

§11 Mötets avslutande                                                                                                                                       
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 

 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Jana Ehn 
Sekreterare  
 
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                      Erica Andersson 
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 

 


