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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-11-21 
Tid: Kl. 17.00- 19.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, teorisalen, samt via Zoom. 
 
Närvarande:     
Inger Edfors                                 ordförande 
Erica Andersson   vice ordförande 
Jana Ehn                                       ledamot   
Ami Hansson Cooper                 ledamot 
Ingela Leibring                            suppleant 
Nikita Jareke                               suppleant   
 
Malin Stenson                           verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
Runar Skoglund                        Valberedningen (t o m §4) 
 
Frånvarande: 
Charlotte Carlsson   ledamot 
Pontus Eriksson    ledamot 
Caroline Sommarbo                  ledamot 
Jenny Andersson  suppleant 
Ida Åberg                                    u-sek, ledamot 
Alice Nordin                               u-sek, suppleant 
 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justeringsperson                                                                                                                                                                           
Till justeringsperson utsågs Ami Hansson Cooper.                                                                                                                 

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes, med tillägg: §8 Beslut om avgifter 2022, §9 Övriga frågor. 

§4 Information valberedningen                                                                                                                    
Valberedningen informerade om hur arbetet ser ut fram till årsmötet, med möte var 14e dag. Alla i 
sittande styrelse kommer att bli kontaktade gällande val av ny styrelse och hur de ställer sig till att 
ställa upp för omval. Parallellt med detta letas nya kandidater. Matilda har avgått från styrelsen då 
hon under året har fått en anställning som ridlärare. En av de två revisorerna  har avböjt omval.  

§5 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-10-31 lades till handlingarna.  

§6 Ekonomisk rapport                                                                                                                                 
Resultat- och balansrapport för 21-01-01—10–31 gås igenom, rapporten visas även i cirkeldiagram 
för att lättare se fördelningen mellan olika poster. Rörelseintäkter är högre än förgående år och 
jämfört med budget, främst genom att ridskolan och tävling dragit in mer. Dock är intäkter från 
uppstallade lägre eftersom inte lika många boxar har hyrts ut då ridskolan har behövt använda några. 
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Kostnaderna för anläggningen är högre jämfört med föregående år genom att mer av 
anläggningsbidraget har hunnit användas till anläggningen. Summerar vi tom den 31/10 så ligger vi 
på ett plus, jämfört med förra året då vi vid samma tid låg på ett minus 

§7 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan                                                                                                                                                                    
Vi har haft ca 350 uppsittningar i veckan. Alla hästar är i, eller på väg in i verksamheten. Under 
blockteoriveckan har hästarna fått tänder undersökta, hovar fixade och blivit klippta. Lev Rosa- 
Islandshästarna har besökt oss och det gav bra med intäkter. Realgymnasiet har haft öppet hus. Flera 
aktiviteter är inplanerade under resten av terminen och under året som kommer. En föreläsning med 
Felicia Grimmenhag, svensk pararyttare, är inplanerad i februari.  
Hästar: Cider har haft kolik och fick besöka Strömsholm, det blir vila en vecka till.  
Personal: Uppföljning av personaldagen sker den 6/2. 

Usek 
Ingen från usek närvarande.                                                                                                                                                                       

Anläggningen                                                                                                                                                         
Det har varit en del uppstartsproblem med den nya silon, men taggarna har nu börjat delas ut till 
privatryttarna. Väggarna i flera boxar på privatsidan behöver åtgärdas och i veckan som kommer sker 
planering. För att underlätta dessa åtgärder så är det bra om en boxplats är ledig, varför den box som 
blir ledig då en boxplats sägs upp 1/12 inte hyrs ut under arbetstiden.  

Från och med den 22/11 kommer grävmaskiner mm in på området och då arbetet med de olika 
delarna i LOVA projektet startar. I ett detta första skede är det avledning av takvattnet från stallet, 
som ska göras innan det fryser till för mycket. Vidare ska två hagar öster om stallet och angränsande 
diken åtgärdas, samt dike längs med parkeringen. Ytterligare medel ska sökas från Länsstyrelsen för 
att kunna åtgärda ytterligare hagar.  

Underlaget i ridhuset behöver fyllas på, bidrag ska sökas för det. En offert för byte av de två fönster 
som inte går att stänga har kommit in, vi inväntar ytterligare en. Fixargruppen har varit på plats i 
omgångar och bla satt upp nya hagar för att kunna genomföra LOVA-projektet, men det finns behov 
av allmänna fixardagar framöver. 

Privatuppstallade                                                                                                                                                  
Privatstallet är fullt även om det blir en ledig plats från och med den 1/12 då en tom box behövs för 
att kunna åtgärda boxväggarna. Alla hästar kommer tas in vid samma tid på eftermiddagen under 
tiden som markarbetet pågår.  

Sponsorer                                                                                                                                                              
Arbetet med sponsringen pågår, men är koncentrerat kring tävlingarna.  Det finns ett behov av att 
samla ihop alla krafter och idéer vad gäller sponsorarbetet och att arbeta fram en struktur för att 
lättare kunna se vilka sponsorer som är aktuella och hur de exponeras på hemsidan. Sportlotteriet 
kommer att säljas under våren, en lott och fyra rabattkuponger för olika företag.  Förfrågan har 
kommit om försäljning av ridstrumpor, med samma pris som i butik och 20% av försäljningen till 
föreningen. Vi avvaktar så länge då vi har flera andra försäljningar under den här perioden. 

Tävling                                                                                                                                                                      
Det har varit flera bra möten med engagerade personer i tävlingsgruppen. Planer finns att utöka 
tävlingspaketen med ett diamantpaket. Ytterligare tävlingsmöten är planerade framöver. 
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Cafeterian                                                                                                                                                                   
Det är flera aktiviteter inplanerade inklusive jullovsaktiviteter där det är trevligt om cafeterian är 
öppen för lättare mat och fika. Det är önskvärt om ideella krafter kan ställa upp och bemanna 
cafeterian under dessa tillfällen.  Det avlastar både verksamhetschefen och ridlärarna. Information 
med aktuella datum kommer att skickas ut till alla medlemmar, samt läggas ut på hemsidan. För att 
kunna ha framförhållning behövs en grupp intresserade av cafeteriaverksamheten som kan bistå när 
cafeterian behöver bemannas.  

 §8 Organisation & arbetsformer 

Planering av verksamheten, underlag budget 2022 
Under förutsättning att samhället kan återgå till mer normala villkor så öppnar det upp för att kunna  
hyra ut anläggningen så som vi gjort före pandemin. Vi räknar också med att kunna ha publik och 
cafeterian öppen vid våra tävlingar under året som kommer. Några intäkter från Bingoalliansen kan vi 
dock inte räkna med under 2022 (Ami och Inger var på höstmötet), då de har haft det tufft under 
pandemin. Vi är i dagsläget i behov av en till viktbärande häst till verksamheten, och behöver också 
nya hästar då några behöver få bli pensionärer. På ridskolesidan skulle vi behöva bygga om till fler 
boxar, och anläggningen är i övrigt i stort behov av renovering. Hur det ökade bidrag som Kultur- och 
fritidsnämnden avsatt till föreningsdrivna ridskolor, dvs vi och Sörmon, kommer att fördelas är i 
dagsläget oklart, men sannolikt kommer det att kunna användas till anläggningen. Kostnaden för el 
utgör ca 30 % av anläggningskostnaderna och väntas öka pga ökat elpris. Likaså förväntas alla varor 
och tjänster som är beroende av transporter att öka i pris genom höjda bränslekostnader. 
Sammantaget gör detta att vi behöver höja lektionspriserna för att möta de ökade kostnaderna.  

Höstterminen 2021 höjdes lektionspriset för senior med 5 kr (ca 2 %), likaså kallhyran och 
serviceavgiften för uppstallade med 2 %. Förslaget från AU är att för vt22 höja samtliga lektionspriser 
med 5 kr (ca 2%), men att avvakta med höjning för privatuppstallade under tiden som boxrenovering 
och markarbeten pågår.  

Styrelsen beslutar  

- Att fom 1 januari 2022 höja samtliga lektionspriser (junior, senior, FU-grupper, 
spontanridning) med 5 kr.  

75 års jubileum                                                                                                                                                   
KRKs 75 års jubileum har på grund av Coronarestriktionerna blivit framflyttat flera gånger. 
Preliminärt skulle ett firande kunna ske i maj 2022, men vi behöver en grupp som planerar. En rad 
idéer och förslag togs fram i början av 2019, innan Coronapandemin, som kan ge underlag. Vi håller 
planerna öppna tills nästkommande möte i december.  

§9 Övriga frågor                                                                                                                                          

Möten 
Två olika utbildningstillfällen finns att anmäla sig till och i v 47:  
Dialogkväll den 2/12 kl. 19.30-21.00 via teams, anmälan 29/11. Temat är hur ska vi nå nya grupper.  
Föreningsfrukost den 3/12 kl. 7.30- 9.00 i Karlstad racketcenter, anmälan 30/11. Detta möte handlar 
om trygg förening för alla, hur föreningar ska jobba förbyggande för att förhindra mobbning och 
kränkning. 
Inger skickar ut information om båda mötena och hur man anmäler sig. 

 §10 Datum för kommande möten                                                                                                                  
Datum för kommande möte är 19/12, tiden är inte fastställd ännu. Förslag på olika tider skickas ut till 
styrelsen via mail.  
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§11 Mötets avslutande                                                                                                                                       
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 

 

 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jana Ehn 
Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                      Ami Hansson Cooper  
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 

 


