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Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2021-01-17 
Tid:  Kl 13.00 

Plats:  Digitalt via Zoom 

Närvarande: 
Inger Edfors  ordförande 
Erica Andersson  vice ordförande 
Gun de Vahl Sjögren sekreterare 
Charlotte Carlsson ledamot 
Ami Cooper Hansson  ledamot (tom § 8) 
Caroline Sommarbo kassör 
Line Molinder ungdomsledamot (fom § 4) 
 
Malin Stenson verksamhetschef, adjungerad 
Margareta Wik revisor, adjungerad 
 
Frånvarande: 
Helena Kvist ledamot 
Jana Ehn ledamot 
Pontus Eriksson suppleant 
Emelie Winter suppleant 
Alva Berg ungdomsledamot, suppleant 
 
§1 Mötets öppnande 
Inger Edfors förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare 
Erica Andersson valdes till justerare. 

§3 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes. Noteras att §8 tas efter §4, före §5.  

§4 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2020-12-16 läggs till handlingarna. Analys/sammanställning av 
enkät flyttas till kommande möte. 

§5 Ekonomisk rapport 
Resultat- och balansrapport för 20-01-01—12-31 gås igenom. Poängteras att den är 
preliminär. Sammanfattningsvis kommer vi att gå med ett minus under året. Tappade intäkter 
från rörelsen ligger på ca 200 000 kr, i huvudsak pga lägre tävlingsintäkter. De samlade 
kostnaderna för rörelsen inklusive personal är lägre 2020 jämfört med 2019 och följer i 
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huvudsak budget. Lägre intäkter gör dock att vi efter avskrivningar och räntekostnader 
hamnar på ett negativt resultat på preliminärt ca 270 000 kr.  
Kommunen har utannonserat ett ytterligare extra stöd som Corona-kompensation. Inger och 
Malin tar fram ansökan som ska skickas in senast 18 jan.   
Riksidrottsförbundet har öppnat för att söka kompensation för uteblivna intäkter och/eller 
ökade kostnader oktober – december 2020. Ansökan ska vara inskickad senast 26 jan. 

§6 Rapport från verksamhetsområden 
Ridskolan 
Ommöblering har skett i grupperna inför vårterminen. Två nya grupper startar inom närmsta 
veckorna. Många aktiviteter är planerade för vårterminen. Öppen bana genomförs 29 -31 jan, 
där i princip alla tider är bokade. ”Herrliga” startar nästa lördag, 23 jan. Grönt kort-kurs, som 
genomförs digitalt, startade idag. Corona-checklistan har uppdaterats. Information har lagts 
ut på hemsidan, facebook, och mail har gått ut till alla ridande om de nya corona-
rekommendationer som gäller, bl a maximalt antal personer som får vistas i olika utrymmen. 
Hästar: Florence har kommit in i verksamheten, går en lektion per dag. Fame är också med på 
en del lektioner, rids av Katarina Lykken. Dunya är på igångsättning, med hjälp av 
stallgruppen. Wille har fått flytta till box på privatsidan. Drumbo blev tyvärr akut halt i hagen. 
Det visade sig att han hade en fraktur i hov/kotleden och fick tyvärr tas bort. Judys föl avvänjs  
och därefter ska Judy veterinärbesiktigas för att eventuellt kunna sättas in i verksamheten. 
Fler hästar/ponnyer behövs i ridskolan, men det är svårt att hitta hästar i Sverige och priserna 
för ridskolehästar har också ökat.  
Personal: Tilde Olsson, som vikarierar under Emelies tjänstledighet, har kommit in bra i 
verksamheten.  
Anläggning 
Inget nytt har skett angående ströpelletsilo. Under de kallaste dagarna har fläktar behövts i 
stallet för att kunna hålla en temperatur så att inte vattnet fryser. Ridhusbotten har saltats 
för att förhindra frysning. 

Möte har hållits med Sara Asker från kommunen avseende något ändrad dragning av 
befintliga ridslingor och önskade nya. Krk ska märka upp önskad dragning och sedan 
återkomma till kommunen.  

Besked har lämnats till KMVA att de fått uppdraget att ta fram detaljprojektering avseende 
dränering av hagarna, och möte ska ske närmaste tiden. 
Privatuppstallade 
I dagsläget står tre skolhästar i box på privatsidan, och en box blir tom i februari. Inför hösten 
finns en kölista, och Malin har sonderingar ute. 
Sponsorer 
Ingen ny information. 
Tävling 
Pga coronarestriktioner är i nuläget inga tävlingar tillåtna tom 30 juni, med undantag för 
födda 2005 och senare. Malin kallar till tävlingsmöte för att vi ska ha beredskap för att snabbt 
dra igång tävling om/när det blir tillåtet. 
Usek 
Årsmöte hålls 6 februari.  
Cafeterian 
Inget nytt, är stängd tillsvidare. Vid frukostridningen serveras fika på ett corona-säkert sätt. 
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§7 Organisation & arbetsformer 
Beslutslogg tom 2021-01-10 gås igenom. 

Många punkter handlar om åtgärder på anläggningen, där vi avvaktar besked från kommunen 
om bidrag. Andra punkter är vilande pga corona-pandemin. 

§8 Årsmöte 
Förmodligen kommer årsmötet att hållas digitalt, via Teams. Hållpunkter, senaste datum 
inför årsmötet är: 
- 20/1 Annonsering, har lagts ut på hemsidan  
- 30/1 Motioner från medlemmarna ska lämnas in  
- 10/2 Kallelse med dagordning ska anslås 
- 13/2 Verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse, styrelsens förslag (svar på 
eventuella motioner, medlemsavgift 2022, budget 2021) ska göras tillgängliga för 
medlemmarna. Det innebär att verksamhetsberättelse och bokslut ska vara färdiga att 
lämnas till revisorerna i månadsskiftet januari/februari. 2019 års verksamhetsberättelse har 
skickas ut till styrelsen med markering om vem/vilka som förväntas skriva vad. Dessa texter 
skickas till Gun före 23 jan, som sammanställer.  
Styrelsen ska ge förslag till ordförande för årsmötet. Tidigare år har någon av kommunens 
politiker varit ordförande. Inger tar kontakt med dessa. 

§9 Övriga frågor 
Samarbete Realgymnasiet 
Realgymnasiet har ställt in Prova på-dag inför gymnasieval för alla inriktningar pga corona-
pandemin. För oss innebär det att prova-på som var planerad till den 28 januari ställs in. Eventuellt 
nytt datum, reklam etc planeras i samråd med Realgymnasiet. 

§9 Datum för kommande möten 
Styrelsemöte 2021-02-07 Inger återkommer om tid. 
Årsmöte 2021-02-20 

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


