Styrelsemöte för Karlstad ridklubb 2019-01-16
Tid
Plats

Kl 18:00
Karlstad ridklubb, teorisalen

Närvarande

Inger Edfors, sekreterare
Runar Skoglund, vice ordförande
Janne Johansson, ledamot senare
Emilia Nordenberg, U-sek ledamot
Louise Svanqvist, suppleant
Anna Bengtner, verksamhetschef, adjungerad
Maria Willman, ekonomiansvarig fom1/1, adjungerad
Åsa Jarvius, valberedningen (§1-4)
Liza Svensson, valberedningen (§1-4)

Frånvarande

Sasja Nyström, suppleant
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 Styrelse 2019
Åsa Jarvius och Liza Svensson informerar om valberedningens arbete. Information om att det behövs
fler nominerade till nästa styrelse har lagts ut på hemsidan och också satts upp på flera ställen på
KRK. Ett antal medlemmar har också kontaktats, men hittills med magert resultat.
Styrelsen ger i uppdrag till Runar Skoglund och Inger Edfors att författa en skrivelse om behovet av
fler intresserade medlemmar till styrelsen, som snarast ska skickas till alla medlemmar.
§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna. Noteras att §9, sista dag för
anmälan till kursen i Arbetsmiljö den 30/1 är den 20/1 (ej 20/12).
§6 Ekonomisk rapport
Resultat- och balansrapport gås igenom, och konstateras att prognosen håller. Tack vare något högre
intäkter från försäljning (Bingolotto, Newbody, saffran), och kommunens extra bidrag beräknas 2018
års resultat att bli svagt positivt.
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När lektionspriserna höjts under 2018 har inte priserna för ridande med funktionsvariation höjts.
Styrelsen beslutar:
- att se över priserna för ridande med funktionsvariation
Budget 2019
Förslag till budget för 2019 gås igenom och diskuteras, smärre justeringar görs.
Styrelsen beslutar:
- att till årsmötet lägga fram justerat förslag till budget 2019
§7 Rapport från verksamhetsområden
Ridskolan
Hästar: Judy är halt (på rehab), likaså Dara, Pierro är ännu inte bra, ingen köpare än på Ritmik.
Personal: Anki Winberg går upp i tid till 80 % fom 1/1. Lisbeth Rohm går i pension 1/2, som ersättare
är Maria Willman anställd på 70 % fom 1/1.
Elin Röjdals är tjänstledig tom 31/3, dvs besked behövs snarast om tjänsten ska utannonseras eller ej.
Tommy Högkvist har förklarat sig villig att gå in som vikarierande verksamhetschef.
Styrelsen beslutar:
- att utse Tommy Högkvist till vikarierande verksamhetschef under dennes frånvaro.
Kurser: Anna Bengtner och Åsa Jarvius ska gå kursen Funktionsnedsatt och delaktighet steg 1 (FU 1),
Annika Spetz Vuxen ungdomsledarkurs (VULK).
Vårens aktiviteter är planerade, hänsyn tagen till att inte överbelasta hästarna.
Veterinär Christina Björkqvist Finell kommer hålla utbildning för stallgruppen och uppstallade.
USEK
Årsmötet går av stapeln 10/2, flera är intresserade av att ingå i den nya styrelsen.
Line Molinder och Ida Åberg går Ungdomsledarkursen (ULK).
Anläggningen
Fläktarna fungerar nu. Komplettering av ridhusets underlag planeras ske då lektioner kan hållas
utomhus och innan Vårhoppet, dvs i början av maj.
En plan över vad som har gjorts på anläggningen, och vad som behöver göras framöver håller på att
tas fram.
Inga ytterligare kontakter har tagits av kommunen vad gäller ett eventuellt övertagande av
anläggningen. Styrelsen ger Janne Johansson i uppdrag att kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen.
Privatuppstallade
Relativt många nya uppstallade, Louise Svanqvist kallar till uppstallningsmöte.
Sponsorer
Inget nytt.
Tävling
Förfrågan har kommit om att arrangera Division 1 hoppning Ponny vid Vårhoppet 25/5. Styrelsen
ställer sig positiv till detta, möte i tävlingsgruppen behövs snarast.
Cafeterian
Inget nytt.
§9 Övriga frågor
Arbetsmiljö
Anna Bengtner och Tommy Högkvist är anmälda till arbetsmiljökursen för stallpersonal 30/1, Janne
Johansson anmäls till kursen för styrelse 7/2.
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Årsmöte 15/2
Revisorerna har påbörjat sitt arbete, har kontakt med Maria Willman.
Förra årets årsmötesordförande, Andreas Pettersson, har förklarat sig villig att även 2019 åta sig
ordförandeskapet.
Handlingar och information inför årsmötet ska anslås och/eller finnas tillgängliga enligt följande:
Tidpunkt för årsmöte, information minst en månad före (15/1)
Motioner från medlemmar, senast 3 veckor före (27/1)
Kallelse och dagordning, senast 10 dagar före (7/2)
Handlingar, senast 7 dagar före (10/2)

anslaget hemsidan 3/1
påminnelse hemsidan 20/1

Verksamhetsberättelsen ska spegla KRKs hela verksamhet med de perspektiv som tas upp i
verksamhetsplanen. Respektive ansvarig skickar sin text till Inger Edfors senast 28/1, som
sammanställer verksamhetsberättelsen.
Årsmötet fastställer kommande års medlemsavgift. Avgifterna till SvRF samt till Folksam höjs för
2020 med totalt 42 kr jämfört med 2018 (27 kr 2019, 15 kr 2020), medan avgiften till Värmlands RF är
oförändrad 2019 och 2020. För oförändrad intäkt krävs en höjning av medlemsavgiften, samtidigt
som medlemsavgiften bör vara i samma storleksordning som för närliggande föreningar.
Styrelsen beslutar:
- att föreslå årsmötet att höja medlemsavgiften 2020 med 50 kr för juniorer och seniorer.
Detta innebär en medlemsavgift för 2020 på: juniorer 300 kr, seniorer 450 kr, familj 800 kr
§9 Kommande möte
Nästa styrelsemöte hålls den 13/2 kl 18 på KRK.
§10 Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Inger Edfors
Mötessekreterare

Runar Skoglund
Mötesordförande

Louise Svanqvist
Justeringsperson
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