KARLSTADS RIDKLUBB
Bråtebäcken 210
656 39 KARLSTAD

PROTOKOLL

Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2020-10-11
Tid:

Kl 12.00-14.00

Plats:

Karlstads Ridklubb, cafeterian

Närvarande:
Inger Edfors
Gun de Vahl Sjögren
Jana Ehn
Malin Stenson
Margareta Wik

ordförande
sekreterare
ledamot
verksamhetschef, adjungerad
revisor, adjungerad

Frånvarande:
Erica Andersson
Charlotte Carlsson
Ami Cooper Hansson
Helena Kvist
Caroline Sommarbo
Pontus Eriksson
Emelie Winter
Line Molinder
Alva Berg

vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
kassör
suppleant
suppleant
ungdomsledamot
ungdomsledamot, suppleant

§1 Mötets öppnande
Inger Edfors förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justerare
Jana Ehn valdes till justerare.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§4 Föregående mötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll från 2020-09-16 lades till handlingarna.
Ordförandebeslut 2020-09-28 om att skjuta upp 75-årsjubileet till våren 2021 på grund av coronapandemin anmäldes.
§5 Ekonomisk rapport
Resultat- och balansrapport 200101-0930 kommenterades. Vi håller budget. Försäljning av NewBody
gav bra inkomst denna gång, drygt 33 000 kr, som ökade till ca 38 000kr med efterbeställningarna.
Enligt beslut vid föregående styrelsemöte har ett utvecklingskonto öppnats för att sätta av viss del av
överskott från olika aktiviteter, tävlingar etc, med syfte att utveckla föreningens verksamhet.
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Riksidrottsförbundet kommer ge ytterligare stöd för uteblivna intäkter 2020 pga corona-pandemin.
Ansökningstid för juli-september är 15-26 oktober, och för oktober-december under januari 2021.
Man kan även ansöka om stöd för aktiva medlemmar 65 år och äldre från Riksidrottsförbundet.
Ansökan ska vara inne senast 30 november.
Fortfarande oklart om kommunen kommer att ändra principerna för anläggningsstöd till ridklubbar
som äger sin anläggning inför 2021, enligt förslag från Kultur och fritidsnämnden hösten 2019.
§6 Rapport från verksamhetsområden
Ridskolan
Ca 315 uppsittningar per vecka. Ojämna grupper håller på och ses över.
Hästar: Wirre har börjat gå några lektioner i verksamheten. Rids också till av stallgruppen. Två nya
hästar har köpts in, står i karantän i utestallet. Fame 10-årigt D-ponny (sto), som är grundutbildad,
och Florence halvblods sto på 12 år. Drumbo ska på återbesök nästa vecka. Dunya går någon lektion
per dag.
Personal: Sjukdom bland personalen har gjort att det varit en tuff månad. Brandskyddsgenomgång på
plats för personalen kommer att genomföras under hösten. Emelie Åhs är anmäld till
distansutbildning Hästkunskap 1 på Strömsholm.
Usek
Möte planeras med Malin och Erica.
Anläggning
Hagarna på framsidan är åtgärdade vad gäller staket, en hage på baksidan återstår. Ett stort antal
pallar har körts bort, och ny plats för spånförvaring för privatryttarna planeras. Den del av vallen som
använts för uppstallning i mobila boxar under tävling behöver åtgärdas, ex hyvla av ojämnheter och
lägga på makadam. Området skulle då också kunna användas till förvaring av redskap under övrig tid.
Dagvattenutredning och detaljprojektering för att ta fram förslag till bättre dränering av hagar och
minskat näringsläckage fortsätter.
LBC planerar att flytta på ridslingan under vintern, så att den inte ligger nära LBCs område.
Kommunen har tillstyrkt den ändrade sträckningen och anmälan om förändringen har gjorts till
Länsstyrelsen. Förändringen innebär att KRKs nyttjanderättsavtal med kommunen, som löper på 1 år
i taget och med 1 års uppsägningstid, skrivs om/kompletteras, men påverkar inte tomträttsavtalet för
anläggningen som är från 1991 och löper på 60 år.
Privatuppstallade
En ny uppstallad har kommit, står i karantän nu. Tre uppstallade har flyttat under september.
Sponsorer
Relativt bra sponsring till CHS.
Tävling
Har varit en hektisk höst med både CHS 25-27 september och Höstdressyr 3-4 oktober. Båda
tävlingarna fungerade bra, men upplägget var lite annorlunda jämfört med tidigare år pga gällande
restriktioner. Många tävlingsdagar nästa år:
Vårdressyr 8-9 maj
Vårhoppet 29-30 maj
Karlstad summer cup – ponnydressyr ponny 18-20 juni
Solstahoppet 29 juli-1 augusti
Höstdressyr 18-19 september
CHS 1-3 oktober
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Cafeterian
Var öppen under både under CHS och dressyren, dock med begränsat utbud, och fungerade bra.
Under CHS kompletterades cafeterian med en food-truck för matförsäljning.
§7 Organisation & arbetsformer
Medlemsenkät ht20. 135 svarande, med i stort sett positivt resultat. En första genomgång visar på en
del likartade synpunkter som vid enkät enkäten ht19, men ytterligare analys behövs.
Beslutslogg tom 201004. Beslutsloggen gicks igenom.
§8 Övriga frågor
Kvalitetsmärkning förnyelse. Den 21 oktober kommer Värmlands distrikts besöksgrupp till KRK för en
genomgång inför förnyad kvalitetsmärkning av ridskolan.
75 årsjubileum. Styrelsen föreslår att 75-årsjubileet hålls v20 med avslutning helgen 22-23 maj.
Samarbete med Realgymnasiet. Intentionsavtalet är underskrivet av KRK och Realgymnasiet (Lärande
i Sverige AB). Rekrytering av rektor pågår och öppet hus för intresserade elever planeras till 16
november. Styrelsen uppmanas att till nästa styrelsemöte läsa igenom det typavtal som bifogats till
dagens möte så att vi är förberedda när vi får ett förslag till avtal.
Fixardag behövs för att fixa hagar och röja sly längs ridslingan (röjsåg behövs). Föreslås 31 oktober,
men Malin ska stämma av med bla uppstallade och personal. Efter mötet meddelar Malin att lämplig
röjardag är 15 november.
§9 Datum för kommande möten
Nästa styrelsemöte 22 nov kl 12.00-14.00.
Inger skickar ut ny doodle för att fastställa tid för decembermötet.
§10 Mötets avslutande
Inger förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun de Vahl Sjögren
Sekreterare
Justeras

Inger Edfors
Ordförande

Jana Ehn
Justeringsperson

