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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-12-19 
Tid: Kl. 17.00- 19.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, teorisalen, samt via Zoom. 
 
Närvarande:     
Inger Edfors                                 ordförande 
Jenny Andersson   suppleant 
Jana Ehn                                       ledamot (tom §5) 
Charlotte Carlsson   ledamot 
Ingela Leibring                            suppleant (fom §6, sponsorer) 
Caroline Sommarbo                   ledamot 
Ida Åberg                                     u-sek, ledamot 
  
Malin Stenson                           verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Erica Andersson   vice ordförande 
Pontus Eriksson    ledamot 
Ami Hansson Cooper                 ledamot 
Nikita Jareke                               suppleant   
Alice Nordin                               u-sek, suppleant 
 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justeringsperson                                                                                                                                                                           
Till sekreterare för mötet utsågs Jenny Andersson och till justeringsperson Ida Åberg.                                                                                                                

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes 

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-12-19 lades till handlingarna. Avgifterna som ändras fom 1 jan 2022 
är ej ändrade på hemsidan än, Nisse kontaktas för uppdatering.  

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                 
Resultat- och balansrapport för 21-01-01—11–30 gås igenom. Vi följer budget, men rörelseintäkter är 
högre än förgående år och jämfört med budget, främst genom att ridskolan och tävling dragit in 
något mer. Summerar vi tom den 30/11 så ligger vi på ett plus, jämfört med förra året då vi vid 
samma tid låg på ett minus. Inväntar fakturor för fönsterbyten i servicedelen samt fakturor för nya U-
skenor till boxarna på privatsidan. Ett första förslag till budget för 2022 gicks igenom. Styrelsens 
förslag till budget för 2022 ska vara klart till senast en vecka innan årsmötet.   
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§7 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan        
Några omläggningar i ridschemat på söndagar inför vårterminen då några grupper blir 
timmesgrupper. Felicia Grimmhag är planerad till 13/2 i samarbete med RF-Sisu och kommunen, hålls 
på Kronoteket. Övrigt planerat för vt22 är bla clinics/blockteori med Marie Zetterqvist Blokkhuis 
(sitsanalys), sadelutprovning (Malma Sadelmakeri), equiterapi (Sara Furulund), samt kurs i 1a hjälpen 
för hästar med Christina Finell för uppstallade. 
RF-Sisu delfinansierar en ny TV samt en bärbar dator för att underlätta undervisningen. Hästarnas 
utrustning har setts över, bla har säkerhetsstigbyglar köpts in genom finansiering av StoraEnso. 
Seriedressyren samt seriehoppningen kommer att återupptas under våren.                                                                                                                                          
Hästar: Liguster och Happy är under igångsättning. Cider har tappat i vikt sedan Strömsholms 
vistelsen och går inte på lektion än, men tömkörs för att bygga muskler innan han kan gå in i 
verksamheten. Tulip har fått skor bak igen och vi hoppas att detta kommer att hjälpa henne att 
komma i gång igen. Dabars är återigen halt.  
Personal: Personalen var på julbord 18/12. Medarbetarsamtal pågår och arbetsbeskrivningar har 
uppdaterats.  

Usek 
Luciashowen gick bra och var väldigt uppskattad.  
Planerar för att kunna ha en diskoövernattning 15-16 januari, men restriktioner för covid-19 hålls i 
åtanke och snabba ändringar kan ske. Usek vill gärna vara delaktiga i när nya hästar köps in för att 
kunna köpa in sig i del av en ny häst eller ponny. 

Anläggningen                                                                                                                                                          
Underlaget i ridhuset behöver fyllas på, inväntar offert för detta. Reservdelar till harven behövs för 
att kunna sköta underlaget, personalen har arbetat med att försöka få ner kanterna efter sargen. 
Fönster på övervåningen kommer att bytas i januari, och boxar i privatstallet renoveras när U-
balkarna kommer. Erika tillsammans med fixargruppen har varit på plats i omgångar och har en 
prioriteringslista som de arbetar efter, men det finns behov av allmänna fixardagar framöver. 
Ansökan om LOVA-projektet steg 2, dvs hårdgörning och dränering av ytterligare hagar, är inskickad. 

Privatuppstallade                                                                                                                                                  
Privatstallet är fullt. Alla hästar kommer att tas in vid samma tid på eftermiddagen under tiden som 
markarbetet pågår. Det är viktigt att när de nya hagarna tas i bruk att de mockas. Görs inte detta av 
ägaren till hästen som använder hagen kommer de att debiteras för kostnaden då personalen 
kommer utföra detta. De flesta har nu fått sina taggar till silon.  

Sponsorer                                                                                                                                                              
Inget nytt sedan förra mötet förutom att kontakterna med Sportlotteriet fortsätter vad gäller 
utformningen av lotten, inklusive val av företag för rabattkupongerna. 

Tävling                                                                                                                                                                      
Det har varit flera bra möten med engagerade personer i tävlingsgruppen. CSS kommer att ha 
kvalklasser till SM, Friends arena (Sweden International Horse show), och regionsfinalen för Mats 
Mellberg Cup. För att kunna anordna denna typ av tävling behövs uppstallningsmöjligheter.  
Tävlingsmöte är planerat till den 8/1. 

Cafeterian                                                                                                                                                                   
Cafeterian kommer hållas öppen vid julaktiviteterna, bla klubbhoppningen, klubbdressyren samt 
minihoppningen.  
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 §7 Organisation & arbetsformer 

Årsmöte 2022 
Styrelsen beslutar  

- att Årsmöte 2022 hålls den 19/2, och ger ordföranden i uppdrag att tillfråga extern 
ordförande till mötet. Ärendet justeras omedelbart. 

Beslutet innebär att senast: 
19/1 Tidpunkt för årsmötet, och att motioner ska lämnas in senast 29/1, ska anslås 
10/2 Kallelse och dagordning för årsmötet ska anslås 
12/2 Alla handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga, dvs verksamhetsberättelse 2021, bokslut 
2021, revisorernas berättelse, förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022.  

Verksamhetsberättelse 2021. Inger skickar ut Verksamhetsberättelse 2020, som respektive ansvarig 
kan använda som mall, samt när text ska skickas in. 

Beslutsloggen behöver uppdateras för att underlätta för nästkommande styrelse så det är tydligt 
vilket arbete som är utfört och vad som fortfarande behöver göras.  

75-årsjubileet kommer uppmärksammas under vårterminen 2022.  

§9 Övriga frågor   
Inga övriga frågor.                                                                                                                                       

§10 Datum för kommande möten                                                                                                                  . 
Förslag på tider för styrelsemöten skickas ut till styrelsen via doodle, förslag är 16/1 alternativt 19/1, 
samt 6/2 alternativt 9/2  

§11 Mötets avslutande                                                                                                                                       
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Jenny Andersson  
Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                      Ida Åberg  
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 

 


