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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2023-03-05 
Tid: Kl. 18.30- 20.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, teorisalen, samt digitalt 
 
Närvarande:     
Inger Edfors  ordförande 
Karin Wadman Adeen             ledamot 
Charlotte Carlsson ledamot 
Ami Cooper  ledamot 
Joakim de Jong                          ledamot 
Jana Ehn  ledamot tom. p 4 
Erica Hinders                             ledamot 
Jaymie Grahn  ledamot 
Helena Svensson                      suppleant 
Matilda Rosengren                   u-sek, ledamot         

 
Ej närvarande 
Therese Aitman suppleant 
Tova Johnsson                          u-sek, suppleant 
Malin Stenson                          verksamhetschef, adjungerad 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Inger Edfors förklarade mötet öppnat.  
 
§2 Val av mötessekreterare 
Karin Wadman Adeen valdes som mötessekreterare. 
 
§3 Godkännande av dagordning                                                                                                   
Dagordningen godkändes.  

§4 Val av justerare 
Ami Cooper utsågs att justera protokollet.  

§5 Styrelsens uppdrag 
Ordföranden informerade om dokumenten Krisplan och Ansvars- och beslutsordning. 
Dokumenten kommer att tas upp under vårens styrelsesammanträden. 
 
§6 Styrelsens konstituerande 
Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: 
Ami Cooper, vice ordförande 
Karin Wadman Adeen, sekreterare 
Jaymie Grahn, kassör 
 
§7 Firmatecknare och bankärenden 
Styrelsen beslutade 
-att föreningens firma tecknas av ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Ami Cooper (pnr),  
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kassör Jaymie Grahn (pnr) och verksamhetschef Malin Stensson (pnr), två i förening.  
Verksamhetschefen äger även rätt att teckna firma enskilt inom ramen för gällande 
befattningsbeskrivning. 
 
-att kanslist Maria Willman (pnr), ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Ami Cooper (pnr)  
samt kassör Jaymie Grahn (pnr) har rätt att sköta KRKs bankärenden och konton i Handelsbanken. 
                                                                                                
§8 Övriga frågor 
Uppföljning av årsmöte  
Protokollet är på gång och läggs ut på hemsidan så snart det är klart.  Den tidigare styrelsen har 
analyserat orsakerna till det uppkomna underskottet och kommer att arbeta aktivt för att klara 
budgeten 2023.  
Vårens arbete   
Vi kommer att arbeta med fortsatt utveckling av verksamheten.  
Vi strävar efter att öka våra medlemmars engagemang.  
Vi ska synliggöra klubbens olika delar. 
Vi ska jobba för en budget i balans genom ökade intäkter och minskade kostnader. 
Större underhåll och förbättringar på anläggningen görs huvudsakligen utifrån den rapport som 
lämnats av Sweco och i samråd med kommunen. 
 
§9 Datum för kommande möten  
Planerings- och inspirationsdag   
Den 18 mars kommer vi att genomföra en planerings- och inspirationsdag.  
Information och anmälningslista finns på KRKs hemsida. Styrelsen uppmanas att delta. 
Styrelsemöten 1/månad  
Vi försöker hålla nästa styrelsesammanträde i samband med inspirationsdagen.  
Ordförande skickar ut en Doodle-länk så att vi kan hitta en tid som passar de flesta.  
 
§10 Mötets avslutande 
Inger Edfors förklarade mötet avslutat.                                                                                                                                               

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Karin Wadman Adeen 
Sekreterare  
 
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                      Ami Cooper 
Ordförande                                                                                       Justerare 


