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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-06-13 

Tid: Kl. 15.00 
Plats: Zoom, samt Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:     
Inger Edfors                                 ordförande 
Erica Andersson   vice ordförande 
Jana Ehn                                       ledamot   
Charlotte Carlsson   ledamot 
Pontus Eriksson (§6- 7)    ledamot 
Ami Hansson Cooper (fom §5) ledamot 
Matilda Landsberg (fom §5)    ledamot 
Caroline Sommarbo                  ledamot 
Jenny Andersson  suppleant 
Ingela Leibring                           suppleant 
Nikita Jareke                              suppleant   
Alice Nordin                               u-sek, suppleant 
Malin Stenson                           verksamhetschef, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Ida Åberg                                   u-sek, ledamot 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justeringsperson                                                                                                                                                                           
Till justeringsperson utsågs Ingela Leibring.                                                                                                                 

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-05-19, samt beslut per capsulam 2021-06-11, gällande synpunkter 
avseende bergtäkten Värmlandsgrus/LBC- frakt lades till handlingarna.  

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                 

Resultat- och balansrapport 21-01-01—05-31 gås igenom, vi följer budget inga större avvikelser. Det 

har varit något mindre intäkter för uppstallade jämfört med föregående år. Vi har under den här 

perioden inte gjort så mycket kring anläggningen eftersom vi avvaktar kommunens 

anläggningsbidrag. En summering av resultatet tom 21-05-31 visar på ett plus på 42 000kr, men vi 

har små marginaler. Vi har fått Coronaersättning av Riksidrottsförbundet och från kommunen men vi 

är i ett stort behov av mer pengar för att möta prisstegringar och kunna underhålla anläggningen. 

Senaste två åren har vi höjt 2%-3% inför höstterminen. Förslaget är att göra en höjning av 

lektionspriserna för seniorer med 5 kr (motsvarar ca 2%), och 2 % på box- och serviceavgifterna för 

uppstallade, men ingen höjning för juniorer och av övriga avgifter för uppstallade (täckesservice, 

tvättavgift).  
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Styrelsen beslutar  

- att fom ht21 höja lektionspriser för seniorer med 5 kr för seniorer, och box- och serviceavgift 

med 2% för uppstallade. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

§6 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan                                                                                                                                                          
Under föregående vecka så var det flertalet beslut som fick fattas snabbt då det kom nya 
restriktioner för Värmland till följd av den ökade smittspridningen bland unga. Det inplanerade 
kommunkollot blev inställt, men hoppkursen och dressyren kan genomföras. Från och med imorgon 
14/6 kommer det 8 sommarjobbare till KRK. Viss omorganisation har gjorts av lektionsgrupperna 
inför ht21 eftersom Maria Persson kommer vara tjänstledig två dagar per vecka. Det kommer även 
att starta flera ny nya grupper till hösten, bla en nybörjargrupp på söndagar för vuxna.  

Hästar: Dunya och Spectra stannar på anläggningen under sommaren då Spectra behöver hållas i 
arbete och kondition. Cascaya och Mathilda ska på ridlärarkursen, som hålls på Grevagården. Judy 
Ann är fortsatt halt och ett mer utförligt besked väntas i kommande vecka.  Fame ska visas upp för en 
potentiell köpare.  

Personal: Tilde har kortare semester än övriga (3 veckor), och tar hand om sommarjobbarna. Ann-
Sofie gör sin sista arbetsdag tisdag 15/6. Anmälan om en eventuell förlängning har gjorts. Det har 
varit mycket värdefullt att få extra hjälp med städningen under pandemin med de extra städinsatser 
som har fodrats för att följa alla rekommendationer. Maria Persson ska arbeta 2 dagar i veckan som 
ridlärare för Real gymnasiet, Anki går upp till heltid, Therese och Angelica är kvar tills vidare.                                                                                                                                                          

Usek                                                                                                                                                                           
Olika Teambildning aktiviteter är på gång, ett vårrus och ett minirus inplanerat den 23/6. Det 
planeras in flera aktiviteter, även om det nu i pandemin gör det svårare. Jenny meddelar att ULK-
kursen ges i höst och undrar om några ifrån Usek kan delta. Malin går igenom med Usek vad som 
gäller.   

Anläggningen                                                                                                                                                          
Bygglov har sökts och beviljats för spånsilo inklusive platta, och flytt av fodersilon. Gjutning av 
cementplattan kommer ske innan hösten. Vi är behov av en betesputs till hagarna, likaså en ny skopa 
till traktorn, båda ligger i prisklass 7 500 – 8 500 kr. Om möjligt är det är önskvärt att söka sponsring.  

Inspektion av gödselhanteringen ägde rum den 19 maj av miljöförvaltningen. Fastigheten bedöms 
som en jordbruksfastighet vilket bla innebär att det ska dokumenteras hur gödseln tas om hand och 
hämtas från fastigheten.  

KMVA håller på och skickar ut anbudsunderlag till olika entreprenörer för arbetet med att minska 
näringsläckage till Alsterån.  

Den nya ridslingan är för mjuk och behöver ses över för korrigering. LBC vill inte att vi använder den 
gamla delen under tiden. Malin ska se över hur den nya delen ser ut och tar kontakt med LBC.   

Nuvarande IT-lösning fungerar dåligt och en flyttning till molnlösning ska ske.  

Den 9 juni hade Malin och Inger ett möte med ordförande och 1a och 2a vice ordförande i Kultur och 
fritidsnämnden, Johanna Larsson, Lina Larhult, och Mathias Fröding, samt Anton Jernstedt från 
förvaltningen. Johanna Larsson och Anton Jernstedt har tidigare besökt anläggningen i samband med 
ridsportutredningen och den genomgång som gjordes av anläggningens behov 2018, men inte de 
övriga två. Det var därför positivt med ett fysiskt möte som gav möjligheten att visa upp 
anläggningen och dess skick. Vi har sökt anläggningsbidrag för att rusta upp anläggningen och 
förväntas få 300 000kr, men skulle behöva mer. Kultur och fritidsnämnden har, precis som inför 
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2021, äskat mer pengar till KRK och Sörmons RK inför 2022, men den styrande majoriteten har inte 
prioriterat detta inför budgetbeslutet i kommunfullmäktige 15 juni. Det är därför viktigt att hålla 
frågan levande, vilket de besökande politikerna såg positivt på. Inger har också via mail kontaktat 
Andreas Pettersson, som sitter i kommunfullmäktige och som varit ordförande vid KRKs årsmöten. En 
mer långsiktig plan för underhållet av anläggningen vore en fördel för KRK, och borde också vara det 
för kommunen. Anläggningen kostar mycket och med nuvarande stöd är det svårt att hålla nere 
priserna för de ridande, vilket drabbar barn och ungdomar.  

Privatuppstallade                                                                                                                                                  
Avstämningssamtal med uppstallade fortgår. Det finns några tider kvar före sommaren, och det 
återstår 5 uppstallade att prata med. Samtalen har fungerat väl och varit givande. Synpunkter har 
förts fram bla gällande anläggningens status, flera uppstallade har erfarenheter från andra stall. En 
sammanställning ska göras när alla samtal är genomförda.  

Sponsorer                                                                                                                                                         
Arbetet med sponsringen pågår, butiker/företag är kontaktade för att söka nya sponsorer. Många 
företag uppfattas vara hårt reglerade gällande sponsring i år. Förslag på kompletterande möjligheter 
som en KRK kalender lades fram. Restriktionerna påverkar tävlingarna och därmed sponsringen.  

Tävling                                                                                                                                                                     
Det har skett snabba förändringar på tävlingsidan. Vårdressyren ställdes in då det var endast 
yrkesverksamma som fick tävla och det blev få starter till det antal domare vi behöver. Vårhoppet 
fick många förfrågningar och för att följa gällande restriktioner fick vi begränsa antalet deltagare 
innan anmälningstiden hade gått ut. Dressyrtävlingen Carlstad Sun Summer cup 18-20 juni ställdes in 
med kort varsel pga lokala restriktioner, vilket innebär extra arbete att kontakta och betala tillbaka 
anmälningsavgifter till de som anmält sig. Vårhoppet genererade mellan 20 000–25 000: - i intäkter. 
Vad som händer med återstående tävlingar beror på restriktionerna efter 27/6. För Solstahoppet så 
är Paula Åhs tävlingsledare, och Eva Mossberg håller i proposition och sekretariatet. Arbetet med att 
engagera funktionärer är i full gång. Ett möte gällande hur tävlingar ska fungera behöver anordnas så 
snart som möjligt efter sommaren. Önskan är att nå ett arbetssätt kring tävlingar som fungerar lika 
oavsett vilken tävling som det gäller och att det finns en bredd i tävlingsgruppen.  

Cafeterian                                                                                                                                                  
Cafeterian är fortfarande stängd. Charlotte och Jana har möte med Paula imorgon den 14 juni och då 
ska ett utkast formuleras för att kunna skicka med i ett medlemsbrev. Brevet ska informera om hur 
planen ser ut kring ett öppnade av ett föräldradrivet café till hösten, samt locka ridande och föräldrar 
till att vilja delta i caféverksamheten.  

§7 Övriga frågor 
Medlemsenkät; Diskussioner förs huruvida en enkät får bäst resultat och värde för verksamheten och 
medlemmarna. Enkät inför ht21 senareläggs för att styrelsen ska hinna titta på resultatet enkäterna 
ht19 och ht20 och eventuellt revidera frågorna så att ”rätt” frågor ställs. Diskuteras även hur en 
dialog kan föras på bästa sätt med medlemmarna, ex medlemsmöten, föräldramöten, nyhetsbrev. 
Förslag kom upp att engagera personer som är duktiga på kommunikation och att skapa en annan 
typ av nyhetsbrev. Idéer som får arbetas med under hösten.  
 
Verksamhetsplanen; operativa mål 2021 och handlingsplaner, alla uppdateringar är nu inlagda. Den 
uppdaterade versionen skickas ut innan hösten för att som en uppstart i höst gås igenom. Under det 
första mötet i augusti så planeras att styrelsen ska fotograferas. 
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§8 Datum för kommande möten                                                                                                                 
Förslag på kommande möte för augusti skickas ut med en Doodle länk till samtliga i styrelsen efter 
mötet.                                                                                                               

§9 Mötets avslutande                                                                                                                                       
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 

 

 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Jana Ehn 
Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                       Ingela Leibring 
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 

 


