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656 39 KARLSTAD 
   
 
   

Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-10-31 
 

Tid: Kl 18.00-20.00 
Plats: Karlstads Ridklubb, Teorisalen, samt via Zoom 
Närvarande:     
Inger Edfors  ordförande 
Charlotte Carlsson ledamot 
Ami Cooper  ledamot 
Jana Ehn  sekreterare 
Pontus Eriksson ledamot (fr o m §6) 
Jenny Andersson suppleant 
Ingela Leibring suppleant 

Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad ledamot 

Frånvarande: 
Erica Andersson vice ordförande 
Caroline Sommarbo ledamot 
Nikita Jareke  suppleant 
Ida Åberg  ungdomsledamot 
Alice Nordin  pers. ungdomssuppleant 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av mötessekreterare samt justerare  

Ami Cooper utsågs till sekreterare för mötet. 
Ingela Leibring utsågs till justeringsperson. 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

§4 Föregående mötesprotokoll  

a) Styrelseprotokoll från 2021-09-15 lades till handlingarna. 
b) Beslut per capsulam 2021-09-29 Karlstad ÖP 2050 lades till handlingarna 

§5 Ekonomisk rapport 

Ekonomi är i balans och visar på något mer intäkter i år jämfört med 2021 pga fler ridande. Delvis 
beror det också på utbetalning av kompensationsstöd för Coronapandemin baserat på föregående 
års bortfall av intäkter. Vi behöver dock ibland ta av checkkrediten med medföljande räntekostnader. 
Resultatrapporten visas vid dagens möte även i form av cirkeldiagram. Avsikten är att framöver 
kunna redovisa intäkter och kostnader på detta sätt även för medlemmarna.   

LOVA-projektet har beviljats medel för att påbörja arbetet med att begränsa näringsläckage till 
Alsterälven, dvs dränering av två hagar med anslutande diken, samt avledning av dagvatten från 
stalltaken. Vi kommer att söka medel för resterande delar kommande år.  
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Ansökningar har gjorts till Radiohjälpen och Victoriafonden, samt till Riksidrottsförbundet för 
uteblivna intäkter maj-september pga Coronapandemin . Det är dock svårt att kunna dokumentera 
bortfall av förväntade intäkter, så det återstår att se hur ansökan bedöms. Besked om vi beviljas 
medel väntas i november/december. 

§6 Rapport från verksamhetsområden 

Ridskolan 
Ridskolan: 330 uppsittningar/vecka, vilket stigit successivt under hösten. Till det kommer 
Realgymnasiet, frukostridningar och 2 klubbtävlingar med stor uppslutning. Vi har även genomfört en 
Grönt-kort-kurs.  

Hästar: Dabarz är på igångsättning, Dunya är redo för försäljning, Rosa och Fame går med i 
verksamheten i reglerad form. Malin har fått tips om eventuell D-ponny, en fjordkorsning där vi 
väntar på resultat från besiktningen. 

Personal: Distriktet har genomfört två utbildnings- och inspirationsdagar för ridlärare och tränare på 
Krk med Elisabeth Lundholm som instruktör, samt en träff för stallpersonal i Grums. Inger och Malin 
har deltagit i brandsäkerhetskurs via Teams. 

Kommande aktiviteter: dressyrkurs och klubbtävling, blockteorivecka med bla hopp-clinic, öppet hus 
Realgymnasiet för nya elever, samt julprogram. Svenska Islandshästförbundet hyr anläggningen 
under helgen 6-7 november för en välgörenhetstävling för Rosa bandet. Krk ansvarar för 
cafeteriaverksamheten. 

Vi behöver skaffa ett nytt släp och Malin undersöker alternativen och vad det skulle innebära att 
köpa ett eget eller leasa. 

Ungdomssektionen 
Inga rapporter från USEK eftersom såväl ledamot som suppleant meddelat förhinder. USEK arbetar 
vidare tillsammans med Jenny och Erika från styrelsen. 

Privatuppstallade 
Emma Berg är tillbaka med Cruse några månader och Anki har tagit hit sin Toto. Möte med 
uppstallade genomfördes 27 oktober då information gavs om Lova-projektet. 

Anläggning 
Utestallet är uthyrt inför helgen 6-7 november. Dörrar i utestallet har setts över och lagats. Några 
fönster som inte går att stänga på övervåningen behöver bytas ut (Inger tar in offerter), även i stallet 
finns fönster som behöver ses över. I privatstallet ska mellanväggarna fixas med nya U-balkar i golvet. 
Pelletssilon är i bruk för ridskolan, men mätenheten behöver programmering innan uppstallade kan 
använda den. Underlaget (fibersanden) släpper på några ställen i ridhuset och behöver ses över. 
Påpekas att förbandsstationer som ej används ska tas bort. 

En ”fixargrupp” har satt upp stängsel för att få nya hagar inför start av Lovaprojektet då hästar 
behöver flyttas. Så snart startdatum är klart kommer alla ridande och besökare informeras om 
projektet och vad det kommer att innebära med maskiner och avspärrningar inom anläggningen.  

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 1 miljon extra till Sörmon och KRK för 2022, men vi vet inte än 
hur fördelningen blir och till vad.  
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Tävling  
CHS har genomförts med jättebra tävlingsledare. Ingen rapport från ÖD än så vet inte vilken 
bedömning som har gjorts.  Vi har sökt 4 tävlingar för nästa år, 2 hoppning och 2 dressyr, dvs 
Vårhoppet 30/4-1/5, Karlstad Sun Summer cup 17-19/6, som är 3*/2* dressyr med klasser för ponny, 
children och häst, Höstdressyr 17-18/9, samt CHS 30/9-2/10. 

Sponsring 
Vi kommer att samarbeta med Sportlotteriet under våren där vi föreslår att varje medlem säljer 
några lotter/person, men att lotter också säljs på olika aktiviteter under våren. Reklamskyltar och 
avtal behöver gås igenom.  

Bingoalliansen har höstmöte 15/11, kl 17.30 Löfbergs Arena, Pontus och Ami deltar, Inger är backup 
om det behövs. 

Cafeteria 
Föräldracafét, caféteriaverksamheten som vi ville starta i veckorna, har inte blivit av pga lågt intresse. 
Vi lägger idén på is så länge. JAG driver sin verksamhet som vanligt på tisdagar, torsdagar och 
söndagar. Krk ansvarar för cafeterian under Islandshästtävlingen 6-7/11. 

§7 Övriga frågor 

Organisation & arbetsformer: Verksamheten är komplex och det är lätt att information inte når alla 
som berörs, tex uppstallade, stallgrupp. Föreslås därför att det tas anteckningar på varje möte och att 
dessa sedan finns tillgängliga, tex i en pärm på stallkontoret.  

Beslutslogg följs upp på kommande möte. 

Fråga lyfts om igenridning av avbokad lektion på frukostridningen med betalning av mellanskillnaden. 
För att tillgodose avsedd målgrupp för frukostridningen och med hänsyn till hästläget är igenridning 
inte möjlig annat än enligt ryttarkontraktet,  dvs i mån av plats i lämplig grupp (=lektionsgrupp) inom 
åtta lektionsveckor.  

§8 Datum för kommande möten 

Styrelsemöten: 21/11 och 19/12. Tid bestäms efter att Inger stämt av med ledamöterna via mail. 
 
§9 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ami Cooper 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
Inger Edfors   Ingela Leibring 
Ordförande   Justeringsperson 


