
Efterlysning
Ledamot i styrelsen

Styrelsen ska bestå av 
1 ordförande, 
6 - 8 ledamöter och
2 - 4 suppleanter.

(Varav en ledamot med 
kunskaperna att vara kassör.)

Eftersom styrelseuppdrag inte är på ”livstid” (mandattid 1 - 2 år, med möjlighet till
omval) behöver vi i skrivande stund ytterligare medlemmar (3 - 7) som vill ingå i
styrelsen tillsammans med de som finns kvar från 2022 års styrelse. 

Karlstad ridklubb är en ideell förening, som äger anläggningen, ridskolans hästar och
ponnyer. Styrelsen, som utses av årsmötet, ska svara för föreningens verksamhet och
tillvara medlemmarnas intressen. Det innebär bla att styrelsen ska planera, leda och
fördela arbetet inom föreningen, verkställa beslut som fattas av årsmötet, ansvara för
föreningens medel och se till att räkenskaper förs.
 Utan styrelse – ingen verksamhet!

Om du vill engagera dig så finns även poster lediga i valberedningen vars arbete mest
sker mellan oktober och februari. Valberedningens uppdrag är att ge förslag på
lämpliga kandidater för de olika posterna som ska tillsättas.

Revisor
Uppdraget som revisor i Karlstads Ridklubb innebär att granska föreningens ekonomi
och att kontrollera att styrelsen har skött förvaltningen av föreningen på ett riktigt sätt
samt att förvaltningen stämmer överens med föreningens stadgar, ändamål och
årsmötets beslut. Du bör ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och
ekonomiska förhållanden men behöver inte vara utbildad revisor.

En valberedning ska bestå av 1 
sammankallande och 5 
ledamöter. 
Revisor (Se info nedan)

Övriga poster

ValberedningRevisor

KRK:S VALBEREDNING HAR EN

Styrelsen

Är du själv intresserad eller har förslag på personer som vi kan fråga? Hör av dig till oss i 
valberedningen snarast! 

Maila till valberedningen@krk.se eller kontakta oss i stallet. 
/Åsa Jarvius, Liza Svensson, LisaMari Sallas, Emilia Nordberg, Maja Vilhelmsson, Line Molinder och 

Ida Åberg

Kassör
Som kassör i Karlstads Ridklubb är ditt styrelseuppdrag att med hjälp av KRKs kanslist
(som sköter det löpande ekonomiska arbetet med fakturor mm) ansvara för
föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om, skriva förslag till budget
och göra bokslut. Du bör ha goda kunskaper i ekonomi och erfarenhet av enklare
bokslutsarbete. Generell information om rollen som kassör i en ideell förening kan man
hitta på http://forening.se/fortroendevalda/styrelsen/kassor/.

Valberedning


