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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-09-15 

Tid: Kl. 18.00 
Plats: Zoom, samt Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:  
Inger Edfors  ordförande 
Erica Andersson vice ordförande 
Charlotte Carlsson ledamot 
Nikita Jareke  suppleant   
Ingela Leibring suppleant 
Alice Nordin  u-sek, suppleant 
Malin Stenson  verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
Matilda Landsberg adjungerad 
 
Frånvarande: 
Ami Hansson Cooper ledamot 
Jana Ehn                                     ledamot   
Caroline Sommarbo                 ledamot 
Pontus Eriksson ledamot 
Jenny Andersson                       suppleant 
Ida Åberg                                    u-sek, ledamot 
 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av mötessekreterare och justeringsperson                                                                                                                                                
Vid frånvarande av Jana Ehn utsågs Nikita Jareke till mötessekreterare. Till justeringsperson utsågs 
Alice Nordin.                                                                                                   

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-08-18 lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                
Resultat- och balansrapport gås igenom. Under våren har vi fått in 47,800 kr via Lok-medel. Detta är 
mer än från föregående vår vilket speglar att vi haft många aktiviteter och många ridande under 
vårterminen. I huvudsak följer klubben budgeten.  

Kommunen har utannonserat extra stöd till verksamhetsutveckling med anledning av covid-19. I vår 
ansökan tar vi upp bland annat stöd till FU ridande, extra medhjälpare i stallet, och nya datorer. 
Kommunen beräknar att betala ut beviljat stöd under oktober.  

§6 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan   
Just nu har ridskolan 344 ridande i veckan utöver frukost- samt barnridningen, samt de sex elever 
som rider på tisdagar från Realgymnasiet.  
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Personal: Emma Berg tar de lektioner på söndagar som Angelika har ansvarat för.  
Hästar:  Rosa är en ny C-ponny på 5 år, som snart ska börja gå med i grupperna. Fame har smått 
börjat gå lektion och kommer försiktigt tas in i verksamheten. Dabars har varit halt men är på 
bättringsvägen och Spektra håller på att sättas i gång. Dunya rids regelbundet och har varit på 
besiktning inför kommande försäljning. Master har tyvärr behövts tas bort efter tre kolikanfall under 
loppet av tre veckor. 
 
Usek     
Usek kommer att genomföra en spökkväll den 23 oktober och information om den sitter i 
stallgången. De har även börjat planera inför den årliga luciashowen som förhoppningsvis kommer 
kunna genomföras med publik.   

Anläggningen 
En betesputs är inköpt för att kunna ta hand om de gräsytor och hagar som finns på anläggningen. 
Traktorn ska på service och även vår fyrhjuling efter Carlstad horse show. Gummimattan (finansierad 
av Victoriafonden) har kommit på plats på gången in till ridhuset. Relät till den nya silon har 
monterats och kommer snart att sättas i drift. Taggar kommer att användas av de uppstallade som 
vill köpa pellets till sina hästar. Silon är inställd på 16 kg så det går att jämföras med en säck. 
Klubbens hästsläp är i dåligt skick och kommer av den anledningen inte att hyras ut. Registrering av 
anläggningen pågår hos Jordbruksverket, varefter hästarna ska registreras. Det tar dock lite tid innan 
det är klart då det är en handläggningstid på fyra veckor. Från och med 1 januari 2023 erbjuder inte 
längre Riksidrottsförbundet kostnadsfri hemsida på Idrott online, så under 2022 behöver vi ordna en 
annan lösning.  

Det pågående LOVA projektet fortsätter. Formellt beslut om hur mycket medel vi beviljas av 
Länsstyrelsen 2021 väntas i slutet av september. Preliminärt kommer diken och hagar mitt emot 
loftet att åtgärdas först. Planen är att Jordkullen AB ska påbörja arbetet i oktober och 
förhoppningsvis vara klara i januari. 

Privatuppstallade                                                                                                                                                  
En ny privathäst förväntas att komma till KRK i november. Möte planeras efter CHS. 

Sponsorer                                                                                                                                                               
Sponsorer till Carlstad horse show fortsätter att letas. I nuläget ligger vi relativt bra till då många 
gamla sponsorer är med även detta år, men även nya har tillkommit. Sportlotteriet diskuteras även 
och kommer eventuellt att säljas i januari.  

Tävling                                                                                                                                                    
Inför dressyrtävlingen som var planerad den 18–19 september har vi fått in för få anmälningar så den 
kommer att genomföras endast på söndagen 19/9 med häst på förmiddagen och ponny på 
eftermiddagen. Planeringen inför Carlstad horse show löper på, med bla en fixardag 26/9 som även 
har en genomgång av vad det innebär att vara funktionär på hoppbana.  

Cafeterian 
Arbetet med att få i gång föräldercafét har påbörjat och information finns i stallgången om man är 
intresserad. Dock har intresset hittills varit lågt så information ska försöka gå ut på fler sätt.     

§7 Övriga frågor                                                                                                                                       

Karlstads kommun har tagit fram en översiktsplan för 2050 som är på samråd till och med 30/9. I 
området öster om Bråtebäckens industriområde anges att industriområde med störande verksamhet 
ska byggas. Detta innebär att tung trafik kan komma öka på Bråtebäcksvägen som vi använder till 
ridklubben. Det kan också innebära begränsade möjligheter att rida utanför befintliga ridstigar runt 
KRK. Den 16/9 kommer det genomföras ett möte i Skattkärr med politiker med flera där berörda 
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föreningar kan lämna synpunkter på översiktsplanen. Inger kommer att delta i mötet för att framföra 
Karlstads ridklubbs syn i frågan. Förslag till skriftliga synpunkter från KRK skickas ut till styrelsen för 
beslut per capsulam innan 30/9. 

Beslutslogg är utskickat i mötesinbjudan. 

Skutbergets Wenner har skickat ut inbjudan till möte med föreningar för att diskutera Skutbergets 
framtida utveckling, men styrelsen konstaterar att detta inte berör KRK. 

§8 Datum för kommande möten                                                                                                                   
Nästa styrelsemöte är ännu inte bestämt, men doodle med datum kommer inom kort. 

§9 Mötets avslutande                                                                                                                                       
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Nikita Jareke 
Mötessekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                       Alice Nordin 
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 
 

 


