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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-08-18 
Tid: Kl. 18.00 
Plats: Zoom, samt Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:  
Inger Edfors                               ordförande 
Erica Andersson vice ordförande 
Matilda Landsberg                    ledamot 
Charlotte Carlsson ledamot 
Ami Hansson Cooper               ledamot (fom §6) 
Jana Ehn                                    ledamot (fom §6) 
Nikita Jareke                             suppleant   
Ingela Leibring                          suppleant 
Ida Åberg                                   u-sek, ledamot (tom del av §6) 
Malin Stenson                          verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Caroline Sommarbo                ledamot 
Pontus Eriksson ledamot 
Jenny Andersson                      suppleant 
Alice Nordin                              u-sek, suppleant 
 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av mötessekreterare och justeringsperson                                                                                                                                                
Eftersom Jana Ehn inte hade möjlighet att ta anteckningar utsågs Nikita Jareke till mötessekreterare. 
Till justeringsperson utsågs Matilda Landsberg.                                                                                                   

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-06-13 lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                
Resultat- och balansrapport gås igenom, och vi ligger lite lägre än föregående år med anledning av 
minskade intäkter från privatuppstallade. Elräkningen har legat något högre, men annars följer vi 
budgeten. Vi har även fått bidrag till den ridledarkurs som gjordes under sommaren.  

§6 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan   
Terminen har dragit i gång och nu har KRK 343 ridande i veckan utöver frukost- samt barnridningen. 
Under sommaren kunde ett kollo på två veckor genomföras med 19 barn första veckan och 22 barn 
andra veckan. Kollot var lyckat och många ville börja rida efter avslutningen. KRK har även startat 
upp två nybörjargrupper på söndagar, en ponnygrupp och en hästgrupp. Realgymnasiet startade i 
gång sin termin den 17 augusti. 
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Personal: Maria Persson är tjänstledig 1 år på 40 procent sedan första augusti och Anki Winberg har 
gått upp till heltid.  Matilda Landsberg, som tagit Ridledarexamen, ansvarar för en av 
nybörjargrupperna samt FU-och barnridningen på söndagar, och Emma Berg kommer ansvara för 
den andra nybörjargruppen.  
 
Hästar:  
Hästarna har haft en fin sommar på sina beten. Master har tyvärr haft kolik två gånger sedan betet. 
Fame har ridits under sommaren med stora framgångar. Dunya ska göra ett böjprov innan hon kan 
läggas ut för försäljning. Judy har stått kvar på anläggningen under sommaren och tyvärr inte blivit 
bättre så hon har tyvärr tagits bort.    
 
Usek:     
Usek kommer att genomföra terminens första möte under vecka 34 för att bland annat planera deras 
halloweenkväll samt luciashowen. Under sommaren har de mockat ur boxar åt uppstallade, och även 
anordnat fodring under Solstahoppet vilket har genererat intäkter. Under hösten kommer även Vi i 
stallet att anordnas på KRK. Två personer ur usek kommer kunna delta i ungdomsledarkursen (ULK).                                                                                                                              

Anläggningen: 
Det pågående LOVA projektet fortsätter och ett beslut angående finansiering av ett första steg  
kommer att tas av Länsstyrelsen under augusti. Kontakt pågår med kultur- och fritidsförvaltningen 
angående medfinansiering. Karlstads Mark och VA har tagit fram ett anbudsunderlag, som Jordkullen 
AB lämnat ett anbud på. Entreprenadkontrakt kommer att skrivas med KRK, med etappindelning och 
omfattning som är beroende av de medel som vi beviljas av Länsstyrelsen och andra bidragsgivare. 
En kurs i hur man minskar näringsläckage kommer eventuellt att anordnas på KRK av Länsstyrelsen i 
samarbete med Hushållningssällskapet. 

Under sommaren har pelletssilon, som Stora Enso sponsrat, blivit monterad. För att få den i bruk 
återstår installation av mätenheten av elektriker. Det kommer även att anordnas fixardagar inom 
kort på anläggningen för att göra den fin efter sommaren, samt inför de kommande tävlingarna 
under hösten. Även en hagfixardag kommer anordnas. Datum när dessa ska äga rum anslås och läggs 
ut på hemsidan och facebook.  

Under höstterminen kommer det även att vara mycket aktivitet på anläggningen, förutom våra 
tävlingar. Den 4 september anordnas en hundtävling (”nosework”), som kommer att nyttja vår 
innergård. Alla helgonahelgen kommer det anordnas en islandshästuppvisning med insamling till rosa 
bandet.  

Privatuppstallade:                                                                                                                                                  
En ny privathäst har kommit till anläggningen i augusti och en box på privatsidan är ledig.   

Sponsorer:                                                                                                                                                               
Sponsorer letas till våra höstens två stora tävlingar.    

Tävling:                                                                                                                                                    
Den 18–19 september anordnas en dressyrtävling på KRK med både ponny, storhäst och paraklasser. 
Det kommer även anordnas en lagklass i div 4 för Värmlands distrikt 19 september.  Första helgen i 
oktober kommer Carlstads Horse Show att anordnas. En ansökan om att få tillstånd att genomföra 
tävlingen med publik är inskickad till polisen och vi väntar på svar. Klubbtävlingar kommer också att 
anordnas under hösten. 

Cafeterian                                                                                                                                                  
Cafeterian är fortfarande stängd, men ett ”Föräldracafé” planeras så att den kan hållas öppen de 
dagar som inte föreningen JAG ansvarar för den. Beroende på smittläget och aktuella restriktioner 
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kan cafeterians möblering mm behöva modifieras för att kunna hålla den öppen under veckorna 
samt under de kommande tävlingarna.  

§7 Övriga frågor                                                                                                                                       
I Karlstads kommun översiktsplan 2050 föreslås ett område med störande verksamhet öster om 
Bråtebäckens industriområde. För KRK kan detta innebära verksamhet som begränsar uteridning 
samt att tung trafik kommer öka på vägen till ridklubben. Man kan lämna synpunkter på detta vid 
något av de öppna möten som kommer att hållas (31 augusti, 2 september), och skriftligt senast 30 
september. 

Det planerade 75-årsjubileumet flyttas till våren 2022. Dels är det ont om tid för att planera och 
genomföra ett under hösten, dels är det fortfarande osäkert hur Corona-pandemin kommer 
utvecklas.   

Verksamhetsplanen och operativa mål gås igenom där respektive ansvarig grupp redovisar vad som 
har arbetats med.  

§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                                                                                       Matilda Landsberg                
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 
 

 


