Styrelsemöte för Karlstad ridklubb 2018-12-20
Tid
Plats

Kl 18:00
Karlstad ridklubb, teorisalen

Närvarande

Inger Edfors, sekreterare
Runar Skoglund, vice ordförande
Janne Johansson, ledamot
Emilia Nordenberg, U-sek ledamot
Line Molinder U-sek, suppleant

Frånvarande

Louise Svanqvist, suppleant
Maria Willman, kassör
Sasja Nyström, suppleant
Anna Bengtner, verksamhetschef, adjungerad
§1 Mötets öppnande
Runar Skoglund förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns, övriga frågor.
§3 Val av protokolljusterare
Janne Johansson utses till justeringsperson.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§5 Ekonomisk rapport
Resultat- och balansrapport har lämnats av Maria Willman, som tyvärr inte kan närvara pga sjukdom.
Rapporterna gås igenom och konstateras att prognosen från i november håller, dvs tack vare det
extra bidraget från kommunen kommer året att sluta med ett mindre överskott.
För att fortsatt ligga i motsvarande prisnivå som närliggande klubbar planeras för närvarande ingen
höjning av avgifterna.
§7 Rapport från verksamhetsområden
Ridskolan
Ingen skriftlig information har lämnats av verksamhetschef, men konstateras att:
Hästar: Ritmik är till salu, samt att Pierro är behandlad och ska tittas på efter helgerna.
USEK
Luciashowen genomfördes med bravur och var mycket uppskattad. Barnkalas inplaneras för nästa år
och förberedelser har startat för ny styrelse.
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Anläggningen
In/utsläpp har grusats för alla hagar förutom hagarna vid fältvägen, som tas till våren. Entreprenören
har sponsrat med arbetskostnad, maskiner och rör, medan KRK betalat gruset.
Fläktmotorerna har plockats ned och servats, och elen har gåtts igenom med hjälp av Lars Wedin.
Ombyggnad till boxar på ridhussidan fortsätter efter nyår. Avfuktare har satts in i
lektionssadelkammaren. Ny ho är insatt i privatsadelkammaren.
Solkraft – solpaneler rekommenderas av energicoacherna. En preliminär beräkning visar att ca 70kWt
kan produceras. Med nuvarande regler skulle investeringen vara avskriven på ca 7 år, men oklart
vilka regler som gäller framöver. Kontakter har tagits med kommunen och Karlstad Energi.
Besiktning har gjorts, beställd av kommunen inför ett eventuellt övertagande.
Privatuppstallade
En hage har på begäran delats.
Sponsorer
Ett företag som kan vara alternativ till Newbody har tagit kontakt, återkommer efter nyår.
Maria Persson har intervjuats av Glimt Television, en lokal sportkanal.
Tävling
Ingen information.
Cafeterian
JAG fortsätter sin uppskattade försäljning.
§8 Rapport kommundiskussion
Ett eventuellt övertagande av anläggningen är fortsatt under utredning.
§9 Övriga frågor
Arbetsmiljö
Värmlands ridsportförbund arrangerar två kurser i arbetsmiljö, den 7/2 på Idrottens hus för styrelse
och verksamhetsansvarig (anmälan 27/1), samt på KRK den 30/1 för stallpersonal (anmälan 20/12).
Janne Johansson stämmer av deltagande med Anna Bengtner
Årsmöte
Styrelsen beslutar:
- att årsmöte hålls på KRK den 17 februari 2019, kl 15.
När dagens protokoll är justerat läggs information om tidpunkt för årsmötet ut på hemsidan.
Vad gäller handlingar till årsmötet så har revisorerna tagit kontakt med kassören. Inger Edfors skickar
ut 2017 års verksamhetsberättelse till styrelsen som underlag för 2018 års. Runar Skoglund kontaktar
förra årsmötets ordförande om ordförandeskap även 2019.
§9 Kommande möte
Nästa styrelsemöte hålls den 16/1 kl 18 på KRK.
§10 Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet
Inger Edfors
Mötessekreterare
Runar Skoglund
Mötesordförande

Janne Johansson
Justeringsperson
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