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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2022-01-16 
Tid: Kl. 18.00 
Plats: Zoom, samt Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:  
Inger Edfors  ordförande 
Erica Andersson vice ordförande (från §6) 
Charlotte Carlsson ledamot 
Jana Ehn                                     ledamot   
Nikita Jareke  suppleant   
Ingela Leibring suppleant 
Ida Åberg                                    u-sek, ledamot 
Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
Ida Kvist              u-sek, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Ami Hansson Cooper ledamot 
Caroline Sommarbo                 ledamot 
Pontus Eriksson ledamot 
Jenny Andersson                       suppleant 
Alice Nordin  u-sek, suppleant 
 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av mötessekreterare och justeringsperson                                                                                                                                                
Nikita Jareke utsågs till mötessekreterare. Till justeringsperson utsågs Charlotte Carlsson.                                                       

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-12-19 lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                
Preliminär Resultat- och balansrapport för 2021 -01-01 – 12-31 gås igenom. KRK följer budget med 
något högre intäkter, bla från tävling, lektioner och öppen bana. Däremot är intäkterna lägre än 
budget från privatuppstallade på grund av lägre antal då ridskolan har brist på boxar. Övriga 
rörelseintäkter är högre än budget, bla genom Lova-bidrag för dränering av hagarna och även 
kommunala bidrag. Eventuellt kommer vi att gå plus i bokslutet.  

Budget 2022 
Förslag till Budget för 2022 gås igenom. Föreningskostnader har räknats upp eftersom priser för el 
och allt som kräver transport, tex foder, gödsel ökar. Intäkterna förväntas bli något högre eftersom 
avgifterna höjts och restriktionerna förhoppningsvis tas bort/minskar så budgeten balanserar. 
Kostnaden för underhåll förväntas öka, men ska balanseras med de bidrag vi får. Under 2022 
kommer vissa investeringar att behöva göras, bla behöver vi troligtvis en ny fyrhjuling då vår 
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befintliga lever på lånad tid. Förslaget till budget ger ett plus på 10 000 kr.  
Styrelsen beslutar 

- att fastslå budget för 2022.  

Årsbokslut kommer att skickas ut så snart det är klart, eventuellt för beslut per capsulam.   

§6 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan   
Ridskolan har ett högt antal ridande och de flesta grupper är fulla. Det är mycket aktiviteter 
inplanerade under året, bland annat seriehoppning- och dressyr, minihoppning, programträning, 
öppen bana och grönt kort kurs. Även clinics eller föreläsare ska bokas in. Realgymnasiet och även 
engelska skolan kommer under våren att genomföra öppet hus vid anläggningen. 
Personal: Personalen har under jul nyttjat helgdagar så att alla har kunnat ta semester.  
Hästar: Liguster, Happy och Tulip är på gång tillbaka. Cider arbetas just nu på lina, Dabars ska snart 
kontrolleras. Spektra är halt, dock av ett sömtryck efter skoning och hovböld. Rosa vilar tillfälligt från 
verksamheten eftersom hon på grund av sin ålder behöver en långsam inskolning. KRK har haft några 
spekulanter på Dunya, men som avvaktar på grund av pandemin.  

Usek     
Usek har påbörjat sitt arbete med att renovera omklädningsrummet. De har skjutit fram 
övernattningen på grund av den ökade smittspridningen, men inget nytt datum är ännu bestämt. 
Usek tar upp ett förslag om att lektionerna ska få rida ut mer, dels för hästarnas skull, dels för de 
ridande då många uppskattar det.  
Usek kommer har sitt årsmöte den 12/2. 
 
Anläggningen 
Pågår arbete med att ta in offerter till påfyllnad av underlaget i ridhuset då det behöver fyllas på. 
Nuvarande gödselhämtare har sagt upp avtalet varför offert tagits in från Tolleruds, men vi 
undersöker även andra alternativ. Pelletssilon har krånglat med bland annat kretskort och vågceller. 
De nya fönstren (kök, usek-rummet) beräknas komma under vecka fyra för att sedan sättas in.  
Det har varit en del spring hos både lektionshästarna och hos privathästarna. Information ska sättas 
upp/förmedlas för att påminna alla om gällande restriktioner för att minska smittspridningen, men 
även om att hästarna behöver lugn och ro och behöver få vara i fred i stallet.  

Privatuppstallade                                                                                                                                                  
Just nu är det fullt i privatstallet. Ett privatryttarmöte kommer snart äga rum där verksamhetschefen 
kommer att ta upp nya regler gällande våra nya hagar. Om hagarna inte mockas som de ska enligt 
uppstallningsavtalet så kommer en avgift att tas ut. 

Sponsorer                                                                                                                                                               
Det börjar bli akut med att hitta tävlingssponsorer, särskilt behövs till ponnyklasser då man inte kan 
premiera dem. Sportlotteriet är klart för tryck och vi ska sälja dem under våren. Företag som är klara 
just nu är Stora Coop, Färjestad rid- och trav samt Granngården, medan vi väntar besked från bland 
annat Ica Maxi.  

Tävling                                                                                                                                                    
Inför Vårhoppet har en arbetsgrupp startat som kommer ansvara för tävlingen och kommer ha 
regelbundna möten för planering. Vid Carlstad Sun Summercup kommer vi ha två banor samtidigt, 
med totalt sex domare.  
Söndagsbrunch har genomförts med tävlingsryttare i syfte att skapa samhörighet och att ta reda på 
vad tävlingsryttarna önskar att KRK kan göra bättre. En sak som togs upp är att många yngre 
tävlingsryttare som inte står uppstallad på anläggningen önskar att manegeavgiften tas bort så de blir 
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mer attraktivt att komma till klubben och träna. Detta för att stimulera fler till att träna på 
anläggningen, och även för att öka gemenskapen i klubben.  
Ellinore Svärd och Malin Stensson kommer att gå en digital lagledarutbildning, och en förhoppning 
finns om att KRK kommer att kunna genomföra fler lagtävlingar under året.    

Cafeterian 
Listor på KRK:s hemsida finns där man kan anmäla sig till att hjälpa till i cafeterian när klubben 
genomför aktiviteter. Cafeterian kommer i övrigt att vara stängd i väntan på att smittspridningen 
minskar.  

§7 Organisation & arbetsformer    
Verksamhetsberättelse 2021: Inger har fått in det mesta underlaget till KRK:s verksamhetsberättelse, 
och ett utkast kommer inom kort.    
Verksamhetsplan 2022: Enligt stadgarna ska avgående styrelse lägga fram förslag till 
verksamhetsplan för verksamhetsåret till årsmötet. Gås kort igenom vad som måste göras under 
2022, som underhålla underlaget i ridhuset, byta fönster, se över boxar, fixa till ytan för mobila 
boxar, och köpa in fler hästar till verksamheten. För att kunna bygga en lösdrift på lite längre sikt, så 
behöver förutsättningarna undersökas. Inger skickar utkast till verksamhetsplan innan nästa 
styrelsemöte. 
Årsmötet: Motioner ska lämnas in senast den 29/1. Medlemmarna ska ha tillgång till Kallelse och 
dagordning senast den 10/2, och handlingarna (Verksamhetsberättelse 2021, Bokslut 2021, 
Verksamhetsplan 2022, Budget 2022) den 12/2, dvs årsbokslutet ska vara klart i början på februari. 
Ordförande har varit i kontakt med förra årets ordförande Andreas Pettersson, som dock har 
förhinder, men som hänvisat till sin kollega Anders Peterson som tackat ja till att vara extern 
ordförande vid årsmötet. Det är inte beslutat än om mötet kommer att ske digitalt eller på plats.  

Beslutsloggen gås igenom.                                                                                                                                  

§8 Övriga frågor 
Värmlands ridsportförbund har årsmöte den 21/3 (se nyhetsbrev). Föreningarna kan nominera till 
distriktets styrelse senast 1/2. Det finns även möjlighet att nominera till flera utmärkelser.   

§9 Datum för kommande möten                                                                                                                   
Nästa styrelsemöte genomförs den 6/2.  

§10 Mötets avslutande                                                                                                                                       
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Nikita Jareke 
Mötessekreterare  
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                       Charlotte Carlsson  
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 


