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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-05-19 

Tid: Kl. 18.00 
Plats: Zoom, samt Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:     
Inger Edfors                               ordförande 
Erica Andersson vice ordförande 
Jana Ehn                                     sekreterare 
Charlotte Carlsson ledamot 
Pontus Eriksson (fom §5)        ledamot 
Matilda Landsberg                   ledamot 
Caroline Sommarbo                ledamot 
Jenny Andersson suppleant 
Ingela Leibring                          suppleant 
Nikita Jareke  suppleant 
Ida Åberg                                   u-sek, ledamot 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Ami Hansson Cooper               ledamot 
Alice Nordin                              u-sek, suppleant 
Malin Stenson                          verksamhetschef, adjungerad 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justeringsperson                                                                                                                                                                           
Till justeringsperson utsågs Nikita Jareke.                                                                                                                 

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-04-14, samt beslut per capsulam 2021-04-22 avseende avtal med 
Real gymnasiet (skickas ut efter mötet), lades till handlingarna.  

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                 
Resultat- och balansrapport 21-01-01—04–30 gås igenom, huvudsakligen i balans. Vi följer budget i 
stort, de olika delposterna är granskade och det är ingen del som sticker ut varken rörande inkomster 
eller utgifter. Idag 19/4 skickades det in en ansökan till Riksidrottsförbundet för uteblivna intäkter för 
föreningen i mellan januari – april 2021 pga Coronapandemin. Ansökan till Riksidrottsförbundet 
kommer efter mötet. 

§6 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan                                                                                                                                                                
Det har varit lite färre ridande förra veckan, fler avbokningar än vanligt som antas bero på pandemin 
och restriktionerna som finns.                                                                                                                                                                               
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Hästar:  Det finns en plan för igångsättning av Judy och Fame. Dunya är bättre och är under 
igångsättning och ska förberedas inför försäljning. Tulip och Spectra har börjat vara med på en del 
lektioner i utvalda grupper för att skolas in i verksamheten. Träckprov är taget på alla.    

Personal: Emelie kommer inte komma tillbaka efter tjänstledigheten. Tilde Ohlson anställs på 1 år 
Det kommer att bli förändringar i lektionsschemat inför hösten eftersom Real gymnasiet startar upp 
sin verksamhet. Maria Persson kommer att vara anställd till 40% som ridlärare för Real gymnasiet, 
vilket kommer att påverka det nuvarande lektionsschemat.  

Usek                                                                                                                                                                           
Aktiviteter är inplanerade, ett vårrus och ett minirus med olika längd på sträckorna. Usek kommer att 
erbjuda att mocka och spola ur boxarna åt de privatuppstallade under sommarbetet. Eftersom det 
inte är någon övernattning under Vårhoppet så är det inte aktuellt att erbjuda fodring under 
tävlingshelgen. Hur rapporteringar i LOK ska fyllas i och för vilka aktiviteter som räknas in som 
aktivitet har Nora i Usek fått genomgång kring.  

Anläggningen                                                                                                                                                        
Ansökan för anläggningsbidraget är inskickat till kommunen. Ett fysiskt möte är inplanerat med 
Kultur och fritidsnämnden den 9/6, då finns möjligheten att visa upp anläggningen och i vilket skick 
den är i. Inger och Malin har haft möte med representanter från kommunens miljöförvaltning. De 
uppskattade att KRK har ett pågående arbete med LOVA projektet. Fortsatt så pågår 
detaljprojektering för att ta fram underlag till upphandling med hjälp av KMWA. Pengar ska sökas för 
nästa steg i projektet via bla länsstyrelsen. 

 Janne Johansson har tagit upp kontakten igen med markägaren gällande ett servitut för Krk att ta 
vatten ifrån Alsterälven i stället för att ta av det kommunala vattnet. En kontakt var påbörjad 2018 
men då var det en extremt torr sommar fullföljdes inte arbetet då. Ett avtal för ströpelletssilo är på 
ingång, målet är att samtidigt flytta på kraftsilon och skapa en renare innergård.  

Den 24/4 var den fixardag, den anordnades med kort varsel så det var inte så många som kunde 
hjälpa till den dagen. Trots litet antal deltagare så blev en hel del gjort. Det kommer behövas flera 
fixardagar då det återstår att fixa med hagarna och fixa inför kommande tävlingar.  

Privatuppstallade                                                                                                                                                  
Avstämningsamtal pågår med privatuppstallade. Planen är att träffa alla/så många som möjligt innan 
sommaren för att få ett underlag till förbättringar som kan göras kring anläggningen och 
verksamheten.  

Sponsorer                                                                                                                                                         
Arbetet med sponsringen pågår. Real Gymnasiet sponsrar med ett hinder, skulle inte hindret vara 
klart tills Vårhoppet så fraktas ett hinder från Örebro, där ett samarbete redan pågår. Engelska skolan 
avbryter sitt samarbete och kommer inte att sponsra med skylt. Den platsen blir nu möjlig att 
erbjuda ett annat företag.  

Tävling                                                                                                                                                 
Tävlingsmöten pågår i olika grupper via teams. Fler funktionärer behövs till Vårhoppet. Inför 
Vårhoppet så är det en del arbete med bommar som behöver åtgärdas, för att följa reglerna för hur 
mycket den översta bommen får väga. En del bommar vi har i dagsläget väger för mycket. Det är 
beställt 20 nya bommar men det kan vara aktuellt att låna in bommar från andra klubbar tills de nya 
är i ordning. Den Nationella ponnydressyren kommer att arrangeras mellan den 18–20/6, 
godkännande inväntas för att ge klartecken inför tävlingen. I nuläget är det oklart hur klasserna får 
läggas, då enligt de rådande restriktionerna får en ryttare inte tävla i mer än i en klass eller en gång 
per vecka. Det är i nuläget endast yrkesverksamma och barn som får tävla. 
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Cafeterian                                                                                                                                                  
Cafeterian är fortfarande stängd. Det finns en påbörjad planering kring att öppna upp cafeterian de 
dagar som JAG inte har verksamheten i gång och som ska drivas av en föräldragrupp. Restriktionerna 
avgör när ett eventuellt öppnande kan ske, men det planeras för att öppna under hösten. Det ska 
arbetas fram texter gällande upplägg, utbud, bemanning och arbetsbeskrivning inför öppningen. 
Intressekoll ska göras i de olika ridgrupperna för att hitta föräldrar som vill vara med och hålla 
cafeterian öppen.  

§7 Övriga frågor 
Verksamhetsplan; operativa mål 2021 och handlingsplaner ska läggas in i verksamhetsplanen. 
Cafeteria planerna är nu inlagda i verksamhetsplanen, likaså planerna för anläggning, ekonomi och 
styrelsen. Usek ska uppdatera verksamhetsberättelsen med hjälp från Jenny. Tid ska avsättas vid 
nästa möte för att gemensamt göra ett avstamp för att se hur vi ligger till i alla listorna, vad som är 
genomfört och hur vi ska arbeta framåt.  
 
Uppdaterade stadgar; Vid årsmötet togs beslutet att efterfölja Ridsportförbundet uppdaterade 
stadgar för föreningar. Våra stadgar är nu uppdaterade, inskickade och godkända. De nya stadgarna 
finns på vår hemsida för kännedom. Usek ska kontrollera så att deras stadgar överensstämmer vad 
gäller paragrafer mm  gentemot Krks stadgar. 
                                                                                                                                                                      
Rapporter från möten; Styrelseutbildning genomfördes via distriktet genom teams den 27/4. 
Utbildningen summerades som en givande utbildning för samtliga som deltog, pedagogisk och 
lärorik. Bra information kring de olika arbetsuppgifterna som en styrelse har. Ideellt arbete 
diskuterades av flera föreningar under utbildningen, flera var intresserade av att få det ideella 
arbetet hos medlemmarna mer attraktivt utan att de ska känna sig tvungna att hjälpa till. 
Utbildningen gav flera intressanta diskussioner bland de olika föreningarna.  
Basutbildningen blir av till hösten i digital form och Jenny Andersson är anmäld.  

§8 Datum för kommande möten                                                                                                                   
Nästa styrelsemöte är söndag den 13 juni kl. 15-17. Tanken är att mötet ska vara i fysisk form, med 
fotografering av styrelsen och fika i anslutning till mötet. 

§9 Mötets avslutande                                                                                                                                       
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Jana Ehn 
Sekreterare  
 
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                       Nikita Jareke                              
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 

 


