KARLSTADS RIDKLUBB
Bråtebäcken 210
656 39 KARLSTAD

PROTOKOLL

Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2020-02-12
Tid:
Plats:

Kl 18.30-20.30
Karlstads Ridklubb, Teorisalen

Närvarande:
Inger Edfors
Janne Johansson
Helena Kvist
Erica Andersson
Ingalill Nihlman
Gun de Vahl Sjögren
Jana Ehn
Emelie Winter
Ida Åberg
Maja Holgersson

ordförande
vice ordförande
ledamot (§4-6)
ledamot (tom del av §7)
ledamot
sekreterare
ledamot
suppleant
ungdomsledamot (tom §6)
ungdomssuppleant (tom §6)

Malin Stenson

verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande:
Ann-Sofie Nyrén
Caroline Sommarbo

suppleant
kassör

§1 Mötets öppnande
Inger Edfors förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justerare
Jana Ehn utsågs till justeringsperson.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ändrad ordning, §8 Medlemsavgift och §7 Verksamhetsplan tas direkt
efter §5.
§4 Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokollet 2020-01-26 lades till handlingarna.
Per capsulam-beslut 2020-02-03 (uppdatering av föreningens stadgar i enlighet med beslut av RF)
anmäldes och lades till handlingarna.
§5 Ekonomisk rapport
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Resultat- och balansrapport 200101—0131 gås igenom och kommenteras. Kontoplanen är något
ändrad för att enklare kunna följa upp intäkter och kostnader. Tack vare den milda vintern är
elförbrukningen låg och kostnaden halverad jämfört med januari 2019.
Bokslut 2019
Bokslutet visar på ett resultat på -1004 kr för 2019.
§6 Rapport från verksamhetsområden
Ridskolan
Hästar: Drumbo, Ritmik, Logan, Pride och Bonnie har börjat gå lektioner.
Cascaya och Cider kommer att gå lite färre lektioner. Donna är fortfarande konvalescent, Dimma halt.
En ny häst, Liguster, 10-årig brun valack på ca 163 cm, är inköpt förra veckan och har börjat
acklimatisera sig.
Spot och Master behöver pensioneras inom relativt snar framtid. Vi söker efter ponnyer till ridskolan.
Inga stora förändringar i antal ridande. Det finns utrymme för frukostridning och privatlektioner.
Malin har ansökt om två sommarjobbare hos Karlstads kommun.
Sommarkollo är planerat till två veckor, v31 och v32.
Ravelli-försäljning pågår.
Ungdomssektionen
U-sek har haft årsmöte och utsett ny styrelse. U-sek är inbokade på ponnyridningar under året. ULK
pågår och DUS har snart årsmöte.
Anläggning
Förälder till funktionshindrad har kontaktat styrelsen angående tillgänglighet i stallet. Genomgång av
anläggningen har gjorts av Janne tillsammans med föräldern för att se vad som behöver åtgärdas.
Flera mindre åtgärder som behövs är listade, diskuteras tänkbara finansiärer.
Janne har varit i kontakt med Anton Jernstedt angående anläggningsstödet. Kultur och Fritids förslag
till förändrat stöd ska upp i kommunfullmäktige i juni, dvs kan träda i kraft 2021. För 2020 görs
ansökan om anläggningsstöd som tidigare. Ansökan bör göras så snart som möjligt efter att ny
styrelse tillträtt för att medlen ska kunna användas under året.
Datum för Städ- och fixardagar bestäms till söndag 29 mars kl 10-13 och lördag den 25 april kl 10-15.
Fixargruppen åtar sig att ta fram en Att göra-lista.
Privatuppstallade
Möte planeras.
Sponsorer
Inget att rapportera.
Tävling
Tävlingsmöte planerat till den 7 mars.
9-10 maj genomförs dressyrtävlingar, inklusive paradressyrklasser. Det har även inkommit önskemål
om unghästklasser.
Cafeterian
Inget att rapportera
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§7 Organisation & arbetsformer
-

Policys, uppdatering med avseende på värdegrund, Erica & Helena ser över, tas upp vid nästa
styrelsemöte.

-

Verksamhetsplan, operativa mål 2019 – avstämning
Genomgång görs av verksamhetsplan inom varje ansvarsområde, vad som har genomförts
under 2019, och vad som bör göras 2020. Inger uppdaterar, tas med till nya styrelsen.

-

Beslutslogg tom 200205 är utskickad och kompletterad med vad som återstår att göra från
”Handlingsplan för ekonomi i balans 180923”

§8 Övriga frågor
Medlemsavgift 2021
Avgiften till Distrikt Ridsport Värmland höjs med 1 kr 2021, medan Svenska Ridsportförbundet har
meddelat att olycksfallsförsäkringen, som ingår i avgiften till förbundet, förmodligen höjs med minst
20 kr 2021. Mot bakgrund av detta, och att medlemsavgiften för familj inte höjts sedan 2015,
beslutade styrelsen
- att föreslå årsmötet att medlemsavgift 2021 ska vara: junior 320 kr, senior 470 kr, och familj
850 kr. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
§9 Datum för kommande möten
- Årsmöte 15/2 kl 14.00
§10 Mötets avslutande
Ordförande Inger Edfors förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Gun de Vahl Sjögren
Sekreterare

Inger Edfors
Ordförande

Jana Ehn
Justeringsperson

