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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-02-07 

Tid:  Kl 14.00 

Plats:  Digitalt via zoom 

Närvarande:     
Inger Edfors 
Caroline Sommarbo 

ordförande  
kassör 

Gun de Vahl Sjögren sekreterare 
Charlotte Carlsson ledamot 
Ami Cooper Hansson ledamot 
Jana Ehn ledamot 
  
Malin Stenson verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
  
Frånvarande:  
Helena Kvist ledamot 
Erica Andersson  vice ordförande 
Emelie Winter suppleant 
Pontus Eriksson suppleant 
Line Molinder ungdomsledamot 
Alva Berg 
 

ungdomsledamot, suppleant 
 

  
§1 Mötets öppnande  

Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare 

 Caroline Sommarbo valdes till justerare. 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2021-01-17 lades till handlingarna. 
 
§5 Ekonomisk rapport 

Resultat- och balansrapport 20-01-01--12-31 gås igenom. Föreningen har ett preliminärt 
minusresultat på 184 000 kr. Jämfört med budget är det mer intäkter från verksamheten 
(dock lägre än 2019), men lägre intäkter på övriga rörelseintäkter, som kommunens bidrag 
och sponsring. Utgifter för hästar och anläggning är enligt budget. Personalkostnaderna är 
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högre än budget, men lägre än förra året, vilket beror på att sparad semester tagits ut, 
semesterlöneskuld som betalas ut.  
Hela anläggningsbidraget från kommunen har inte utnyttjats. Anton Jernstedt, Kultur- och 
fritid, är kontaktad med förfrågan om vi kan få utnyttja en del av detta för att minska 
underskottet. Kultur- och fritid har möte på måndag och frågan ska tas upp då, varefter 
besked. Som underlag till förvaltningens möte skickas Resultat- och balansrapport, samt 
preliminärt bokslut in.  
Bokslut 2020, baserat på preliminär resultat- och balansrapport presenteras. Det ska dock 
revideras, beroende på vad kultur- och fritidsförvaltningen kommer fram till vid mötet 
imorgon. Reviderat bokslut skickas ut till styrelsen för beslut per capsulam. 
 
Förslag till budget 2021, som ska läggas fram till årsmötet, gås igenom. I förslaget är resultat 
från både 2019 och 2020 med som jämförelse. Intäkter från lektionsverksamhet och 
tävlingar har lagts på samma nivå som 2019, medlemsavgifter har räknats upp något, medan 
bidrag och övrigt ligger på samma nivå som 2020, dvs en försiktig normalbudget. Styrelsen 
beslutar  

- att ställa sig bakom det budgetförslag som lagts fram.  

Styrelsen ska ge förslag till årsmötet om medlemsavgift 2022. Efter en kort diskussion 
beslutar styrelsen 

- att föreslå årsmötet följande medlemsavgifter 2022: junior 330kr (+10), senior 480kr 
(+10), och familjeavgift 820kr (+20). 

 

§6 Rapport från verksamhetsområden  

Ridskolan 
Verksamheten är i full gång. Under jul, nyår, januari och februari har det varit mycket 
aktiviteter. Grönt kort-kurs med 28 deltagare via Teams har genomförts. Ett tillfälle med 
Öppen bana har genomförts, och ytterligare tillfälle blir i slutet av februari. 
Ny grupp har startats på fredagar, en vuxen nybörjargrupp. Vi har en hel del förfrågningar på 
nya FU-elever som vill börja rida, det har tillkommit nya elever i grupperna. Liften är 
reparerad och fungerar nu igen, men är sliten och behöver ersättas. Planering av 
sportlovsaktiviteter pågår.  
Hästar: några ridskolehästar är halta, har skadat/sträckt sig i hagen. Malin ska titta på en 
mellanstor häst i morgon och söker även ytterligare hästar. 
Personal: fungerar väldigt bra. På sikt kommer nya ridledare att behövas. De tre som 
anmälts till ridledarkurs ska göra ridprov och personlig intervju via Teams. Maria Willman har 
uppvaktats på sin födelsedag. 

Usek  
Ingen representant närvarande. 

Anläggning  
Handikappliften är lagad, men behöver bytas ut. Bidrag ska sökas. Just nu jobbas det med att 
hålla värmen så att inte vattnet fryser i stallet. 

Privatuppstallade  

Inte så många förfrågningar just nu. 

  



KARLSTADS RIDKLUBB  PROTOKOLL  

Bråtebäcken 210    

656 39 KARLSTAD  

3 
 

Sponsorer  
Det har kommit information från Stora Enso att det är dags att söka bidrag. Sponsring till 
säkerhetsstigbyglar önskas. 

Tävling 
Myndigheterna har nu öppnat upp även för födda fom 2002. Malin ska sammankalla till 
tävlingskommittémöte.  

Cafeterian 
Cafeterian är fortfarande stängd.  

§7 Organisation & arbetsformer 
Beslutslogg tom 210131 gås igenom. 

§8 Årsmöte 
Årsmötet sker via Teams. Kallelse och dagordning anslås den 10 februari. Inga motioner har 
inkommit. Andreas Pettersson, ledamot i kommunfullmäktige, har tackat ja till att vara 
ordförande för mötet.  
Styrelsens förslag på sekreterare vid årsmötet: Gun de Vahl Sjögren. 
Sv Ridsportförbundet har uppdaterat normalstadgar för förening, och rekommenderar 
anslutna föreningar att revidera sina stadgar. Beslut tas av årsmötet efter förslag från 
styrelsen. Förslag till reviderade stadgarna skickas ut efter mötet för styrelsebeslut per 
capsulam.  
Verksamhetsberättelse 2020 skickades ut sent inför dagens möte ska läsas igenom 
ytterligare. Kommentarer senast måndag via mail till styrelsen, därefter beslut per capsulam. 

§9 Övriga frågor 
Samarbete Realgymnasiet 
Ansökningstiden gick ut 5 februari. När ansökningarna gåtts igenom av Realgymnasiet vet vi 
om utbildningen startar till ht21. 

§9 Datum för kommande möten  

Årsmöte 2021-02-20, kl 14. 

§10 Mötets avslutande 
Inger förklarar mötet avslutat.  
 
Vid protokollet  
 
 
 
Gun de Vahl Sjögren 
Sekreterare  
  
Justeras  
 
 
 
Inger Edfors     Caroline Sommarbo 
Ordförande      Justeringsperson  


