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Årsmötesprotokoll 2019-02-17
Karlstad Ridklubb Org.Nr.873200-1204
Plats: Cafeterian, Karlstad Ridklubb
1. Mötets öppnande
Vice ordförande Runar Skoglund hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Andreas Pettersson.

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
Styrelsen anmälde Inger Edfors, vilken valdes till sekreterare för mötet.

4. Upprättande av röstlängd
Röstlängd fastställdes genom att närvarolista upprättades. Vid mötet deltog 35
medlemmar, varav 32 med rösträtt, därutöver 3 icke medlemmar.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Eva Elfversson Wedin och Nina Jareke valdes till mötets justerare, tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning för mötet
Årsmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen.

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Inger Edfors meddelade att årsmötet har utlysts via annonsering på KRKs hemsida sex
veckor innan mötet, att kallelse anslagits på hemsidan knappt två veckor innan och
handlingarna funnits tillgängliga där veckan innan mötet. Annonsering har även skett på
KRKs anslagstavla i stallet, samt via Facebook.
Årsmötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Runar Skoglund redogjorde för verksamhetsåret 2018. Antalet medlemmar och ridande per
vecka var ungefär det samma som föregående år, 450 medlemmar och 300-320 ridande per
vecka. Ridning för personer med funktionsvariationer utökades något, bla genom ett
samarbete Barn- och ungdomshabiliteringen. Genom föreningen JAG har cafeterian kunna ha
öppet några eftermiddagar i veckan. Tack vare många engagerade medlemmar har fyra
tävlingar på lokal/regional/nationell nivå kunnat genomföras. Ett ambitiöst arbete med att
utforma en ny verksamhetsplan initierades med avsikten att fastställa operativa mål och
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ansvarsfördelning i föreningens olika verksamheter. För att kunna bedriva verksamheten och
säkerställa en långsiktig utveckling så måste ekonomin vara i balans. Eftersom
verksamhetsåret inleddes med ett underskott, förvärrat bla av skador/sjukdomar hos hästarna,
samt en kall vinter följd av en torr sommar, så har större delen av styrelsens arbete fokuserat
på att få ekonomin i balans. En handlingsplan för att minska kostnader och öka intäkterna
togs fram och styrelsen hade kontinuerlig kontakt med Kultur- och fritidsförvaltningen. Tack
vare ett intensivt arbete, engagerade medlemmar som bla sålt saffran och Newbody, skänkt
pengar och tillbehör till hästarna, och ett extra bidrag från kommunen så kunde året avslutas
med en budget i balans.
Janne Johansson redogjorde för den genomgång som gjorts över vad som behöver åtgärdas
på anläggningen, och vad som kunde genomföras 2018, givet det ekonomiska läget. Han
informerade också om den diskussion som kommunen har med KRK och tre andra
ridföreningar om att eventuellt ta över respektive anläggning. Om detta blir aktuellt och till
vilka villkor förväntas att klarna under våren.
Emilia Nordberg berättade om U-seks verksamhet under 2018. Större delen av styrelsen var
ny så initialt lades tid på att lära känna varandra. U-sek har medverkat med ponnyridning vid
olika arrangemang, men mest efterfrågat har varit barnkalas. Året avslutades med den
traditionella Luciashowen.
Årsmötet framförde att medlemmarna vill ha fortsatt information (via mail, hemsida, anslag)
hur föreningen kan stödjas, vad som behövs tex i form av tillbehör till hästarna, i relation till
vad som skänkts under 2018.

9.

Revisorernas berättelse

Revisor Louise Münt redogjorde för ansvarsfördelningen mellan styrelse respektive
revisorer, samt läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna har granskat styrelsens
arbete och den ekonomiska redovisningen och inte funnit något att anmärka på.
Revisorerna tillstyrkte därmed ansvarsfrihet för styrelsen.
Louise poängterade att föreningen har fortsatt stora utmaningar framöver, likaså att de
funnit oklarheter i attest- och delegationsordningen som styrelsen behöver se över.

10.

Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018

Runar Skoglund redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Årsmötet beslutade att
fastställa resultat- och balansräkningarna för 2018 (-1 598 kr, respektive 3 511 453 kr).

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

12.

Presentation av budget för 2019

Runar Skoglund redogjorde för den av styrelsen föreslagna budgeten för 2019. Den
ligger på samma nivå som föregående år, men kostnaderna minskas så att budgeten blir i
balans utan extra bidrag från kommunen.

13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen
for det i stadgarna § 17, andra stycket angivna antalet
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 8
ledamöter och 2 suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna, samt personlig suppleant
till denna, utses av ungdomssektionen.
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14. Val av ordförande för föreningen
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att utse Inger Edfors som ordförande
för föreningen fram till nästa årsmöte.

15. Val av övriga styrelseledamoter jämte suppleanter
Valberedningens förslag till ledamöter (mandattid 2år):
Erica Andersson (nyval 2 år)
1.
2.
Jana Ehn (fyllnadsval 1år, förutsatt att medlemsavgift erläggs snarast)
Janne Johansson (1 år kvar)
3.
4.
Helena Kvist (nyval 2 år)
5.
Ingalill Nihlman (nyval 2 år)
6.
Caroline Sommarbo (nyval 2 år)
7.
Gun de Vahl (nyval 2 år)
Ungdomsledamot (utsedd av Ungdomssektionen, u-sek)
8.
Valberedningens förslag till suppleanter (mandattid 1 år):
1.
Ann-Sofie Nyren (nyval 1 år)
2.
Emilie Winter (nyval 1 år)
3.
Ungdomsledamotens personliga suppleant (nyval 1 år)
Årsmötet beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag.

16. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant
utsedda av ungdomssektionen
Ida Åberg är utsedd till ungdomssektionens representant med Maja Holgersson som
personlig suppleant.

17. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen
(se § 22 i stadgarna)
Inga ytterligare sektioner skall finnas vid Karlstad Ridklubb.

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Valberedningens förslag till revisorer (mandattid 1 år):
1.
Bo G Eriksson (omval 1 år)
Margareta Wik (nyval 1 år
2.
Valberedningens förslag till revisorssuppleant:
1.
Vakant
Årsmötet beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

19.

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutade att valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag skall
bestå av ordförande och fem ledamöter

20.

Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

Valberedningens förslag till valberedning:
1.
Åsa Jarvius (ordförande)
2.
Madelen Högberg (nyval 1 år)
3.
Runar Skoglund (nyval 1 år)
4.
Liza Svensson (omval 1 år)
5.
Moa Wik (omval 1 år)
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Förslag från årsmötet:
6.
Emilia Nordberg (nyval 1 år)
Årsmötet beslutade att välja valberedning enligt ovanstående förslag.

21. Val av ombud till Svenska Ridsport Förbundets och distriktets
allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt
att representera med ombud
Som ombud till Svenska Ridsport Förbundets och distriktets möten samt eventuella
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud utsågs ordförande eller
den ordföranden utser.

22.

Fastställande av årsavgift for nästkommande år (2020)

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2020 skall höjas med 50 kr för seniorer och
juniorer, medan familjeavgiften behålls oförändrad. Medlemsavgifterna för 2020 blir
därmed: juniorer 300 kr, seniorer 450 kr, och familj 800 kr.

23. Övriga ärenden som enligt § 13 i stadgarna kan tas upp till beslut
på årsmöte
Tidigare har årsmötet uppmärksammat tävlingsekipage utifrån en sammanställd
”tävlingsliga”. Årsmötet efterfrågade information om hur tävlingsresultat som rapporteras in
till tävlingsligan tas till vara, och påpekade att hemsidan behöver uppdateras. Karin
Johansson redogjorde för att ett arbete pågår i tävlingsgruppen och tar med sig frågan.

Årsmötet tog också upp problematiken med att få ut information även till icke
röstberättigade. Vad kan tex föräldrar och vårdnadshavare bidra med medan de väntar.
Styrelsen tar med sig frågan vad gäller behovet av tydligare information inom flera av
föreningens områden.

24. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade, och avslutade mötet.

Andreas Pettersson, ordförande

Datum

Inger Edfors, sekreterare

Datum

Eva Elverson Wedin, justerare

Datum

Nina Jareke, justerare

Datum
4

