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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-03-21 

Tid: Kl. 13.00 
Plats: Zoom, samt Karlstads Ridklubb, Teorisalen 
 
Närvarande:     
Erica Andersson vice ordförande 
Jenny Andersson suppleant 
Charlotte Carlsson ledamot 
Ami Hansson Cooper               ledamot 
Inger Edfors                               ordförande 
Jana Ehn (fom §6)                    ledamot   
Pontus Eriksson ledamot 
Nikita Jareke                             suppleant   
Matilda Landsberg                   ledamot 
Ingela Leibring                          suppleant 
Caroline Sommarbo                ledamot 
Ida Åberg                                   u-sek, ledamot 
 
Malin Stenson                          verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, asjungerad 
 
Frånvarande: 
Alice Nordin                              u-sek, suppleant 
 
§1 Mötets öppnande                                                                                                                                        
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av mötessekreterare och justeringsperson                                                                                                                                                
I avvaktan på Jana Ehns ankomst utsågs Ami Hansson Cooper till mötessekreterare.                             
Till justeringsperson utsågs Jenny Andersson.                                                                                                   

§3 Godkännande av dagordning                                                                                                    
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll                                                                                                                
Protokoll från styrelsemöte 2021-02-07, respektive konstituerande styrelsemöte 2021-03-10 lades till 
handlingarna. Anmäldes beslut per capsulam 2021-02-18 avseende ansökan om medel för taklyft, 
protokoll skickas ut inom kort. 

§5 Ekonomisk rapport                                                                                                                                
Resultat- och balansrapport gås igenom, huvudsakligen i balans. KRK har fått kompensationsmedel 
för corona, från kommunen på 80 000 kr och från Riksidrottsförbundet (RF) på 19 000 kr, samt från 
RF 12 500 kr extra för föreningens 65 plus-medlemmar.   

§6 Rapport från verksamhetsområden                                                                                                  
Ridskolan                                                                                                                                                          
Hästar: Dabarz och Happy är under igångsättning efter hälta. Den nya hästen Some Tulip har börjat 
skolas in i verksamheten så smått. Ny häst på gång till verksamheten, en förvuxen ponny som ska 
besiktas i nästa vecka. Judy Ann ska besiktas nästa vecka. Antalet ridande ligger i snitt på 311 per 
vecka, sedan tillkommer spontanridningen.  
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Usek                                                                                                                                                                           
En påskäggsjakt kommer att anordnas under tre dagar av Usek. Den kommer ske utomhus och så att 
det är fritt från trängsel. Usek kommer att ha ett utvecklingsmöte den 2/4 och då kommer Malin, 
Erica och Jenny att delta.   

Anläggningen                                                                                                                                                        
Det finns mycket som behöver göras med anläggningen, bla behöver hagarnas stängsling att 
fullföljas. Fixardagar kommer att hållas, den första är den 28/3 sedan kommer två till tillfällen längre 
fram. Malin gör lista om vad som önskat bli utfört under fixardagarna och sätter upp anslag gällande 
dessa tillfällen på anslagstavlan.  

Möte till veckan med KMVA gällande detaljprojekteringen för fortsatt arbete med LOVA projektet. 

Ny offert från Stora Enso gällande pelletssilo är på gång, där det kommer att ingå tagg för registrering 
av vem som tar pellets från silon, vilket möjliggör försäljning till uppstallade. Genom att skaffa en silo 
så minskar plastavfall. Priset blir 15% lägre pris i jämförelse med pallpris, kostnad för taggläsaren 
tillkommer. Placering blir vid sydöstra hörnet av stallet tillsammans med  kraftsilon som kommer att 
flyttas. Stora Enso står för kostnaden för plattan. 

Det är dags att skicka in ansökan till kommunen för anläggningsbidrag. Möte planeras med Kultur och 
fritid. Ansökan tidigare år har legat på 2-3 miljoner, beviljat brukar vara 300 000 kr.  

Privatuppstallade                                                                                                                                                  
Det har kommit nya EU-regler som innebär att alla hästar/ ponnys ska registreras med ett eget 
nummer, en slags folkbokföring för hästar. En tidigare privatuppstallad (Prosten) kommer tillbaka 
långfredagen. 

Sponsorer                                                                                                                                                              
Arbetet med sponsringen är under planering för att kartlägga vilka sponsorer KRK har samt vilka 
potentiella nya sponsorer som kan tillkomma. LBC önskar ha sin logga på hemsidan, är på gång.  

Tävling                                                                                                                                                   
Tävlingsmöte med tävlingskommittén - det planeras för att kunna genomföra de tänkta tävlingarna. 
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 8-9 maj, 
vårhoppet 29-30 maj och en ponnydressyr 18-20 juni. 

Cafeterian                                                                                                                                                  
Cafeterian är fortfarande stängd. Den finns en önskan om att starta en cafeteriagrupp med föräldrar 
som ska öppna upp för fler öppettider i cafeterian under vardagar. Katten Lisa ska skolas in i stallet 
efter att hon huserat på övre plan under tiden cafeterian har varit stängd.  

§7 Övriga frågor                                                                                                                                      
Verksamhetsplanen gås igenom vid efterföljande utvecklingsmöte. Alla ombeds att se över vad som 
blivit gjort under föregående år och vad som återstår att arbetas med framåt av den nya styrelsen. 

75 års jubileum. Planerna för KRKs 75 års jubileum blev i höstas framflyttade till våren 2021, men 
med tanke på hur situationen ser ut med smittspridningen i samhället är det aktuellt att flytta fram 
ytterligare. Preliminärt blir det ett 75 års jubileum under hösten 2021.  

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 och Ingela.  
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Igenridning. Vad som gäller för igenridning diskuterades. Det som gäller är att ridlärarna utifrån 
aktuell belastning på hästarna sätter önskemål om igenridning i relation till de återbud som finns, och 
avgör om det finns möjlighet för igenridning. Hänsyn tas också till nuvarande rekommendationer från 
SvRF som anger att i grupper där de ridande är födda 2001 och tidigare ska om möjligt inte antalet 8 
ridande per grupp överskridas. Möjlighet till igenridning med spontanridning (frukost, söndag) togs 
upp som alternativ. Samlande tillfällen för igenridning är svårt att genomföra, både utifrån personal 
och ekonomi.   

Regler för utestallet. Tydligare regler och rutiner önskas för 3-veckors uppstallningen i utestallet av 
nya hästar önskas, som underlättar för ex helgskötseln. Påpekas att denna karantänshållning inte är 
det samma som karantän vid misstänkt eller konstaterad smitta.  

§8 Datum för kommande möten                                                                                                                   
Nästa styrelsemöte är onsdag den 14 april kl 18. 

§9 Mötets avslutande                                                                                                                                       
Inger Edfors förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Ami Hansson Cooper (§1-5), Jana Ehn (§6-9) 
Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Edfors                                                                                       Jenny Andersson 
Ordförande                                                                                       Justeringsperson 
 

 


