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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-04-14 

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

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-03-21, samt beslut per capsulam 2021-02-18 avseende ansökan om 
medel för taklyft, lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                
Resultat- och balansrapport gås igenom, genomgång om vad som är övriga intäkter, lotteri samt 
inköp av ridborgarmärken. Konstateras att KRK följer budgeten. Diskussion förs angående 
ridledarutbildning där KRK sökt för tre personer att gå utbildningen. 

§6 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan   
Grupperna ligger konstant och det kommer tillkomma en ny barngrupp. Frukostridningarna är 
fortsatt populära och är fulla nästan varje vecka. Ett kollo genomfördes under påsklovet med åtta 
barn och planen är att även genomföra sommarkollo innan och efter sommaren. Inger, Erica och 
Malin har haft möte med Realgymnasiet. Inriktning Hästhållning där KRK är samarbetspartner startar 
ht21, samarbetsavtal är på gång. Maria Persson kommer att arbeta deltid för Realgymnasiet.  
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Hästar: Happy och Dabarz är tillbaka i verksamheten igen efter hälta. Tulip har börjat skolas in i 
verksamheten och Cider är på väg in. Spot har fått en muskelskada och behöver ett par veckors vila. 
Dunya ska besiktigas innan en annons om försäljning ska läggas ut. Judy Ann är tillbaka och Spectra 
har tillkommit.  
Personal: En ny praktikant från Lillerud kommer att vara hos oss i fyra veckor.  

Usek                                                                                                                                                                           
En påskäggsjakt har genomförts under påsklovet som gick bra. Förberedelser för Vi i stallet har så 
smått börjat, kommer ske i september. Fokus just nu är att spåna på aktiviteter som går att 
genomföra Corona-anpassat.   

Anläggningen                                                                                                                                                         
En fixardag har genomförts den 28/3 där det krattades bort mycket gammalt hö, plockade skräp, 
sopades och rensades i rabatter. Ytterligare en fixardag kommer att genomföras lördagen den 24/4 
kl. 10.00 där fokus kommer vara att skura sargen i ridhuset samt att rensa och slänga gammalt skräp. 
Malin gör lista om vad som önskat bli utfört under fixardagarna och sätter upp anslag på 
anslagstavlan.  

Till vårdressyren kommer Jenny och Erica att bygga domarplats med gamla pallar som ligger på 
innergården. Påpekas att det finns mattor vid valackhagen som eventuellt skulle kunna läggas in i 
spiltor.     
Den nya taklyften har kommit upp i ridhuset, så FU undervisningen kan återupptas.  
LOVA projektet fortsätter. KMVA tar fram underlag för att kunna ta in offerter från entreprenörer.  
JAG vill modifiera caféterian till en mer funktionsvarierad plats. De vill söka bidrag från XL-hjälpen för 
att genomföra detta, samt för att rullstolsanpassa brandutrymningsvägar från ridhuset.   
Inger och Malin har haft möte med Kultur- och fritidsförvaltningen angående kommunens 
anläggningsstöd. Kontakt ska också tas med ordförande för Kultur- och fritidsnämnden. 

Privatuppstallade                                                                                                                                                  
Två nya privathästar har kommit till anläggningen, Prosten och Julle, som står i utestallet i väntan på 
att komma in. Bella är i ett annat stall men kommer att komma tillbaka i mitten av maj.  

Sponsorer                                                                                                                                                               
Det har skickats in en ansökan till Valmet, som kommer att lotta ut vinnaren. Det diskuterades även 
om det finns någon möjlighet att låna stängsel från Cramo för att kunna sätta upp under de 
kommande tävlingarna i vår i syfte att kunna ha en Corona-säker tävlingsplats.  

Tävling                                                                                                                                                    
Tävling är fn tillåten enbart för yrkesverksamma, men restriktionerna kan ändras och det kan bli 
aktuellt med tävlingar igen för alla. Tävlingar som är planerade är vårdressyren den 9 maj, vårhoppet 
29-30 maj och en ponnydressyr 18-20 juni. Under Kristi himmelsfärd kommer även en öppen bana 
genomföras utomhus mellan torsdag-måndag.   

Cafeterian                                                                                                                                                  
Cafeterian är fortfarande stängd.  

§7 Övriga frågor                                                                                                                                      
Verksamhetsplanen och operativa mål gås igenom där respektive ansvarig grupp redovisar vad som 
har arbetats med sedan det senaste mötet.  

Styrelseutbildning av distriktet via teams den 27/4 mellan 17:30- 20:00. Utbildningen avser att öka 
kunskapen för vad det innebär att sitta i en styrelse och vilket ansvar det innebär. Styrelseledamöter 
som vid mötet anmäler intresse för utbildningen är Ami, Jana, Matilda, Charlotte, Nikita och Ingela. 
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Ridborgarmärket har börjat genomföras i lektionsgrupperna, och det har även gjorts samlad 
helgvariant.   

Basutbildningen har sista anmälan 18/4 och Jenny är intresserad av att gå utbildningen. Den kommer 
att genomföras med träffar digitalt samt med hemmauppgifter.  

Rapporter från möten. Möte med Bingoalliansen har genomförts. De har haft svårt att bedriva 
verksamheten under året som gått, men det har gått bättre än de först trott. 

Även distriktets årsmöte har genomförts. Där beslöts att avgiften ändras från år 2023 från 1 700 kr 
och 21 kr/medlem för förening med ridskola till 2 100 kr och 21 kr/medlem. Anledning är att 
besöksavgiften på 1 200 kr som tagits ut vid besök vart 3e år i stället tas ut med 400 kr/år. Malin och 
Maria Persson sitter i distriktets utbildningskommitté, Inger är vald till valberedningskommittén på 
två år, och Ida är ledamot i ungdomssektionen där Emilia Nordberg är ordförande.  

§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 Erica Andersson 
Ordförande Justeringsperson 
 

 


