Styrelsemöte för Karlstad ridklubb 2018-06-13
Tid
Plats

Kl 18:00
Karlstad ridklubb, teorisalen

Närvarande

Inger Edfors, sekreterare
Janne Johansson, ledamot
Runar Skoglund, vice ordförande
Louise Svanqvist, suppleant
Maria Willman, kassör
Anna Bengtner, verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande

Sasja Nyström, suppleant
Lars Wedin, ledamot
Emilia Nordenberg, U-sek ledamot
Line Molinder U-sek, suppleant
§1 Mötets öppnande
Runar Skoglund förklarar mötet öppnat
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§3 Val av protokolljusterare
Louise Svanqvist utses till justeringsperson
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna
§5 Ekonomisk rapport
Beräknat underskott är något mindre än vid avstämning föregående månad och likviditeten klaras
under sommaren, men ekonomin är mycket ansträngd, dvs kostnaderna måste minska och
intäkterna öka. Janne Johansson får i uppdrag att informera Kultur- och fritidsförvaltningen om läget.
Olika åtgärder diskuteras för att få en budget i balans. Dessa ska ligga till grund för handlingsplan
som ska beslutas under sommaren.
Minska kostnader
Elkostnaderna är höga, en genomgång med energicoachning har startats vilket förväntas sänka
kostnaderna.
Anslag ska sättas upp med påminnelse om att ridhuset ska vara släkt när det inte används.
Se över och minska svinn på strö och foder. Olika lösningar för inlåsning diskuteras, likaså om
ströåtgång till ridskolans hästar kan minskas genom att påfyllning av strö inte sker på helgerna.
Se över foderstater för uppstallade i relation till vad som tas ut.
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Undersök priser på strö och foder hos andra leverantörer.
Se över anställdas kontrakt avseende uppstallning.
Personalkostnaden har sänkts under våren, kontrolleras att utbetalat lönebidrag är enligt avtal.
Öka intäkter
Se över prissättning till uppstallade. Beslut är taget om höjning av fasta avgifter med 5 %, men
ytterligare höjningar kan komma att behövas. Rörliga avgifterna ska ses över och höjas.
Ridavgifterna höjs till hösten med 10 %.
Spontanridningen återkommer till hösten.
Lokrapporteringen gås igenom så att inga grupper/aktiviteter missas (inrapportering 25/8, 25/2).
Undersök möjligheterna att hyra ut häst/ponny.
Medlemmar får möjlighet att hyra hästtransporten.
Utred om det finns ytterligare tilläggstjänster som är intressanta för uppstallade.
Aktiviteter pågår för att öka sponsringsintäkterna.
Louise Svanqvist får i uppdrag att gå igenom verksamhetens rörliga kostnader gällande
pellets/spån/hösilage.
Styrelsen beslutar att:
- anställningsstopp gäller tills vidare
- alla ridavgifter höjs med 10 % för höstterminen
- rörliga avgifter höjs för uppstallade utifrån översyn av aktuella kostnader, beslut tas per
capsulam
- handlingsplan gällande ekonomin fastställs under sommaren, beslut tas per capsulam
§6 Verksamhetsplan och organisation
Förslag avseende operativa mål har inkommit från tävling- respektive cafeteriagruppen.
Styrelsen beslutar att:
- fastställa operativa mål för tävling och cafeteria enligt inkomna förslag
Beslut avseende operativa mål för övriga grupper tas i början av höstterminen, liksom uppdatering av
verksamhetsplanen utifrån vad ekonomigenomgången resulterat i. Information till medlemmarna
sker via hemsidan.
§7 Rapport från verksamhetsområden
Ridskolan
Hästar: alla är ok
Personal: gemensam sommarlunch har genomförts
Praktikant kommer under sommaren via arbetsförmedlingen, för lokal- och diversearbeten.
Angelica går ridlärarutbildning i sommar med Dimma.
Sommarjobbare (10 st/vecka i 3 veckor) finansierade av kommunen för diverse anläggningsskötsel.
Med det aktuella budgetläget så finns tyvärr inte möjlighet att nu anta den offert som lämnats av LBC
för dränering av hagarna.
Sommarkurserna är fulltecknade, några platser finns kvar på igångsättningsveckan.
USEK
Inga närvarande
Anläggningen
Janne Johansson och Anna Bengtner har varit på uppstartsmöte med energicoacherna, nästa möte är
i september. I gruppen ingår också två andra ridklubbar och en golfklubb.
Möte sker 14/6 med markägaren till Alsteråns strand för att diskutera förslag till servitut.
Elarbeten prioriteras, likaså ska möjligheter utredas avseende tak över foder och spån för att minska
svinn.
Anställdas synpunkter på hur anläggningen kan utvecklas tas in.
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Djurskyddsbestämmelserna innebär att spiltor inte är tillåtna vid nybyggnad eller ombyggnad som
kräver förprövning. Befintliga spiltor får användas under en övergångstid, men hur länge är än så
länge oklart.
Privatuppstallade
Möte har hållits där information getts om den ekonomiska situationen. Information har skickats ut till
de som står kvar på Krk under sommaren.
Sponsorer
Flera nya sponsoravtal har slutits.
Tävling
KRK vann ponnyallsvenskan division 4 hoppning. För hösten anmäls lag till division 3 för både häst
och ponny. Mail är på väg ut till alla medlemmar avseende funktionärsbehov vid Solstahoppet. Likaså
kontaktas potentiella sponsorer.
Operativa mål för 2018 är framtagna (se §8).
Cafeterian
Operativa mål för 2018 är framtagna (se§8).
§8 Medlemsenkät
Grupp Kommunikation får i uppdrag att titta på och komplettera det förslag till medlemsenkät som
Terese Svensson skickat till styrelsen. Ärendet tas upp vid kommande styrelsemöte.
§9 Förebygga kränkande beteende och handlingar
Verksamhetschef får i uppdrag att i samråd med Usek se över befintliga dokument om de behöver
kompletteras för att tydliggöra KRKs värdegrund med avseende på att förebygga kränkande
beteende och handlingar.
§10 Kommande möten
a) Extra medlemsmöte
Datum för extra medlemsmöte avseende kompletterande val till styrelsen beslutas till 29/8.
b) Styrelsemöten
Nästa styrelsemöte hålls 8/8. Tidpunkt för höstens övriga styrelsemöten fastställs senare.
§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.
§12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Inger Edfors
Mötessekreterare

Runar Skoglund
Mötesordförande

Louise Svanqvist
Justerare
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