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Konstituerande styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-03-10 
Tid: Kl. 18.00 
Plats: Zoom, samt Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:     
Erica Andersson vice ordförande 
Jenny Andersson suppleant 
Charlotte Carlsson ledamot 
Ingela Leibring                          suppleant 
Inger Edfors                               ordförande 
Jana Ehn                                     ledamot 
Pontus Eriksson ledamot 
Nikita Jareke                             suppleant   
Matilda Landsberg                   ledamot 
Alice Nordin                              u-sek, suppleant 
 
Frånvarande: 
Malin Stenson                          verksamhetschef, adjungerad 
Caroline Sommarbo                ledamot 
Ami Cooper                               ledamot 
Ida Åberg                                   u-sek, ledamot 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av mötessekreterare 

Jana Ehn valdes till mötessekreterare. 

§3 Val av justerare 

 Charlotte Carlsson utsågs till justeringsperson. 

§4 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes. 

§5 Styrelsens konstituering  

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:   
Erica Andersson, vice ordförande 
Jana Ehn, sekreterare                                                                                                                                            

Styrelsen beslutade  
- att avvakta med att utse kassör och att återkomma i frågan senare under våren. 
- att, i avvaktan på att kassör utses, adjungera tidigare kanslist Lisbeth Rohm. 
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§6 Firmatecknare och bank 

Styrelsen beslutade 
- att föreningens firma tecknas av ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Erica 

Andersson (pnr) och verksamhetschef Malin Stenson (pnr), två i förening. 
Verksamhetschefen äger även rätt att teckna firma enskilt inom ramen för gällande 
befattningsbeskrivning. 

- att kanslist Maria Willman (pnr), Lisbeth Rohm (pnr), ordförande Inger Edfors (pnr), samt vice 
ordförande Erika Andersson (pnr) har rätt att sköta KRKs bankärenden och konton i 
Handelsbanken.  

§7 Övriga frågor 

Uppföljning av årsmötet. Protokollet är på gång. Så snart det är klart skickas reviderade stadgarna till 
förbundet för godkännande. 

Vårens arbete. Budgeten för 2021, som fastslogs av årsmötet, innebär att vi under året behöver vara 
sparsamma. Positivt är att KRK fått beviljat 19 000: - från Riksidrottsförbundet för förlorade intäkter 
okt – dec 2020, och från kommunen 80 000:- för förlorade intäkter sept – dec 2020. 
Sparkbankstiftelsen Alfa tar emot ansökningar för ekonomiskt stöd till renovering av anläggningar, 
likaså RF sisu, men enbart för del av projektsumman.  

RF sisu och Karlstads kommun samfinansierar så att vi kan investera i en ny taklyft. Den är beställd 
och kommer att levereras om 4 -5 veckor. Beviljade medel (del)finansierar även andra förbättringar 
för besökande med funktionsvariation (ledstång till andra våningen, förbättringar till toaletterna som 
armstöd, skyltar och konstrastmarkeringar). Den inköpta gummimattan ska monteras för att 
underlätta för rullstolsburna personer att ta sig till och från ridhuset utan hinder.  

En ny offert är på ingång för pelletssilo. Dränering av hagar och detaljprojekteringen i LOVA-projektet 
fortsätter. I nästa skede så ska mer pengar sökas för att kunna genomföra prioriterade åtgärder. Det 
finns en hel del att arbeta med på anläggningen, tas upp på nästa möte.  

KRK vill vara ett centrum för ridsport i Värmland, inklusive parasport. Flera deltog i FU1 utbildningen 
2020 då hela anläggningen gicks igenom och de åtgärder som behöver göras listades. Förutom 
anläggningsförbättringar finns ett behov att utbilda fler ponnys i lämplig storlek som kan arbeta 
under taklyften. En breddning av verksamheten, och som kan öka intäkterna, är KRKs samarbete med 
Realgymnasiet inför hösten 2021. Det finns en del sökande både i första och andra hand till inriktning 
häst. De har en prova på dag den 20 april.  

Det råder för närvarande tävlingsstopp pga EHV-1 och coronapandemin. I avvaktan på nya beslut från 
Sv Ridsportförbundet och Folkhälsomyndigheten fortgår planeringen för tävlingar då det 
förhoppningsvis går att tävla senare under året.  

Fixardagar kommer att hållas, den första blir den 28/3. Malin kommer att göra en lista på uppgifter 
som ska utföras den dagen. Huvuddelen av arbetet som behöver göras är utomhus. Fixardagen 
kommer att organiseras så att den kan ske i Coronasäker form, eventuell uppdelning av uppgifter och 
tid för att hålla oss inom ramen för gällande bestämmelser. 

Styrelsens ansvarsområden finns i den utskickade ansvar- och beslutsordningen. Fördelningen på 
ansvarsområden ska arbetas igenom under kommande utvecklingsmöte. Likaså ska då Krisplanen för 
KRK gås igenom. För beskrivning av styrelsen på hemsidan så behövs en kort text för varje person. 
Dvs ni som är nya ska sätta ihop en text, ni som varit med förut kontrollerar att befintlig text är ok. 
Kontaktlista över alla i styrelsen ska uppdateras. Kontrollera att den stämmer och hör av er med 
kompletteringar. 

KRK är med i Bingoalliansen som har årsmöte 24/3. Vi bör vara med på detta för att få del av vinsten 
när det blir ”normalt” igen. Jenny Andersson deltar från KRK i Bingoalliansens digitala årsmöte. 
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Värmlandsridsportförbund har årsmöte den 23/3, Inger Edfors och ev Malin Stenson deltar.   

§8 Datum för kommande möten 

Nästa möte blir ett kombinerat styrelsemöte/ utvecklingsmöte 21/3, 13:00- 15:30.  

Inger Edfors lägger ut förslag på datum för vårens möten på Doodle, 1 styrelsemöte/månad. 
Styrelsen uppmanas att fylla i vilka datum som passar inför vårens möten via förslag på Doodle. 
Förslag inför vårens möten är att styrelsemöten hålls andra-tredje veckan i månaden, onsdagar eller 
söndagar. 

§9 Mötets avslutande  

Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Jana Ehn 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors                            Charlotte Carlsson  
Ordförande   Justeringsperson 
 

 


