
 
 
 
 
           

Karlslunds Ryttarsällskap Styrelsemöte   
Möte: 8 - 2021 
Datum: 2021-09-28 
Plats: Karlslund 
Närvarande: 
Jennifer Barker 
Anna Magnusson 
Christin Källman 
Johanna Westerdahl 
Lena Andersson 
Lina Norman 
Maria Tellström – på distans 
Mariêle Sillfors - delvis 
 
 
Frånvarande: 
Helen Seltman 
Moa Larsson 
Linnéa Andersson 
 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Jennifer hälsade välkomna. 
 

2. Närvarande 
Enligt ovan 
 

3. Val av justerare 
Till justerare valdes  
 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

5. Uppföljning av punkter från föregående protokoll: 
 
USEK 
Usek har dålig närvaro. Det är svårt att planera och genomföra aktiviteter när ungdomarna 
inte kommer på mötena. Förra mötet ställdes in då det var för få som hade möjlighet att 
komma. Det innebär också att den spökvandring USEK hade funderat på att genomföra inför 



 
 
 
 
           

Halloween inte blir av.  
Nästa USEK-möte är 24 oktober 11:00. Lena och Christin kommer närvara för att hjälpa dem 
med planering av aktiviteter. Vid det mötet är det bra om de börjar planera för Luciafirandet 
och julpynt av stallet.  
Mariele: Föreslår att man har presentation av Usek, styrelse, ridlärare och ungdomsledare i 
stallet.  
 
 
Säkerhet - Vägen 
Lena har pratat med Mariêle, som ska ta in offerter för att göra en övergång så man kan gå 
rakt över vägen när man rider ut mot Harekrishna. Detta för att slippa rida sista biten längs 
med vägen. Mariêle önskar hjälp att röja sly mm där ridvägen ska gå. 
Lena kollar med Trafikverket vad som gäller. 
 
Brev till Länsstyrelsen är skickat med önskemål om att förbättra säkerheten runt 
anläggningen. Ingen återkoppling kring brevet har kommit från än. 
 
Christin kollar med kommunen om det finns några bidrag att söka för att förbättra säkerheten 
runt anläggningen. 
 
Ansvariga för arbete med vägen: Christin, Lena, Lina 
 
Projektstöd 
Aktiviteter som vi fått projektstödspengar för och som ska genomföras under 2021: 

 Belöningsbaserad träning – Ansvarig: Anna 
Dialog pågår med Hanna som är intresserad av att hålla kurs. Hon står med sina egna 
hästar vid Näs, så förslaget är att ha första träffen där så hon kan visa vad hon gör med 
sina hästar och sen resterande träffar på Karlslund. 
 

 Fysträning för Tina – Ansvarig: Helen 
Fysträning from 7 oktober ute på ridbanan.  
Vi bjuder på kostnaden för träningstillfällen som hålls på ridbanan. 
 

 Veterinärföreläsning hos Evidensia – Ansvarig: Jennifer 
Jennifer kollar vilka datum som finns för veterinärföreläsningar. 
Pris 100 kronor per person 

 

 Hästmassage – Ansvarig: Helen 
16 - 17 oktober är förslag på att ha en ny kurs. Fortsättning på tidigare, men med snabb 
repetition så även nya deltagare har möjlighet att gå kursen. 
 



 
 
 
 
           

 
Fonder 
Helen och Maria hade ett möte i går och har tittat på de fonder som finns. För att söka fonder 
måste man ha kommit en bit in i processen, tex ha budget och offerter framme. 
Finns en fond från Jordbruksverket där man kan söka bidrag för minst 100 000 kronor, den 
skulle kunna fungera för att få bidrag till belysning på ridbanan. Mariêle har fått en offert för 
belysningen som landade på 200 000 kronor. Maria och Helen fortsätter arbetet med den. 
 
Kreativa fonden finns där man kan söka bidrag upp till 10 000 kronor, här kan man söka för 
olika kulturaktiviteter. Skulle tex kunna vara för Luciafirande eller liknande. 
 
Finns fler fonder, men vi måste också fundera på vad vi mäktar med i nuläget. 
 
Ansvariga: Maria & Helen 
 
Städa klubbförrådet 
Helen och Christin kommer städa och inventera i förrådet på måndag den 4 oktober 
 
Medlemsfest 
Coronarestriktionerna släpps, så nu är det möjligt att börja planera för en medlemsfest. 
Diskussion kring om vi kan ha årsmötet och festen vid samma tillfälle för att få ett ökat 
engagemang för klubben. 
Lina kontaktar golfklubben och kollar om man kan hyra den lokalen. 
 
Protokollen 
Styrelsen beslutar att protokollen ska publiceras på klubbens hemsida. 
 
Hemsida 2022 
Just nu har vi en hemsida som vi skapat själva. Idrottonline som många klubbar använder sig 
av kommer att läggas ned har Riksidrottsförbundet gått ut med. 
 
KM-hoppning 2021 
Måste ske på höstlovet då ridskolan har aktiviteter övrig tid. Förslag lördag den 6 november. 
Halloweenhoppning med enkel bana som passar de yngre ryttarna genomförs först. Detta 
håller Mariêle och Elin håller i.  
Därefter KM som arrangeras i samarbete mellan ridklubben och ridskolan. KM rids i LC. 
Tre klasser:  
Ridskoleponny  
Privatponny  
Privathäst 
Vi får utvärdera när vi ser hur många anmälningar från privatryttare som kommer hur 



 
 
 
 
           

klassindelningen kommer fungera. 
Pris för att starta KM – 250 kr 
 
Lena och Johanna hjälper till på lördagen med KM 
 
Grönt kort kurs 2022 
Planeras in till januari. Ida och Mariêle håller kursen. 
 
Tävlingar på Karlslund 2022 
På anläggningen har vi hittills genomfört 2 dressyrtävlingar och 1 hopptävling. 
Dressyrtävling är det enda som är möjligt att arrangera under 2022 då det inte finns 
parkeringsmöjligheter för hopptävling.  
Förslag: Dressyrtävling den 6 juni 2022. Mariêle säger ok till att den dagen ridlektioner kan 
tas vid ett annat tillfälle. 
Tävlingsledare: Ida Sjöberg 
Klasser: LC1, LB1, LA1 
 
Lag 2022 
Vårens lag måste anmälas senast sista september. Det som klubben har ryttare till är Ponny 
div 3 hoppning, så det anmäls. Finns intresse från medlemmar kring andra lag får vi 
efteranmäla. 
 
Uppföljning av HLR-kursen 2022 
Avvaktar med punkten tills Helen är tillbaka 
 
Café 2022 
Diskussion kring hur vi ska driva caféet nästa år. Det funkar bra just nu med självserveringen. 
Det som behövs är någon som öppnar och plockar fram, samt någon som diskar och plockar 
undan. 
Vi behöver också räkna på hur det ser ut med inkomna betalningar i förhållande till vad 
klubben köpt in glass, fika, kaffe etc för. 
 
Hösten: Lena och Johanna hjälps åt att öppna på lördagar. 
Våren: Vi avvaktar med att besluta hur vi gör med caféet till våren.  
Mariêle vill inte att det läggs ut på ridgrupperna att ansvara för caféet. 
 
Bidrag 
Jennifer har sökt anläggningsbidrag via kommunen, samt även aktivitetsbidrag. 
LOK-stöd för våren har klubben fått med 34 000 kronor. 
 
 



 
 
 
 
           

 
 

 
Nästa möte: Måndag den 25 oktober 18:00  
 
 
 
Mötet avslutades 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Vid protokollet 
Anna Magnusson 
 
 
………………………………………………… …………………………………………….... 
Justeras      Justeras  
Jennifer Barker      
 
 
  



 
 
 
 
           

Backlogg / Vilande punkter från tidigare styrelsemöten 
 
Klubbförrådet behöver städas ur och byggas klart 
Städa och rensa. Bygg klart taket. Eventuellt lås. 
 
Uppmaning till usek – Boka Julia 
Boka Julia som går satsningen Ung ryttare så hon kommer till ett usek-möte och berättar om 
utbildningen.  
 
Trähäst – måla och fixa 
Aktivitet till våren. 
 
Föreläsning med Johan Plates 
Projektstödsaktivitet från 2020. Föreläsningen är betald, avvaktar pga Corona. 
 
Ridhus, ridtält  
Avvaktar 
 
Belysning bortre delen av ridbanan 
Undersöka om det finns bidrag att söka. 
 
Klubbrum 
Avvakta offerter 
 
Dressyrclinic 
Tillfrågade dressyrtränaren hade inte möjlighet under hösten 
 
Ryttarfest 
Avvaktar pga pandemirestriktioner 
 
 
Projektstöd 

17 november klockan 17:30: Separat möte för att planera aktiviteter att söka bidrag för år 2022.. 
  



 
 
 
 
           

Beslut 
 
Gamla klubbjackor 
De gamla klubbjackor som finns kvar (svarta med Allsvenskan-tryck bak) reas ut för 350 kr/styck  
Protokoll 2020-03-10 
 
Motprestation vid betald utbildning 
Styrelsen har kommit fram till att i de fall klubben står för kostnaden för en utbildning till en medlem 
krävs någon form av motpretation. 
Exempel: 
– Betald kurs för handledare Grönt kort – motprestation: Hålla två utbildningar för klubben. 
- Betald kurs Ung ryttare – motprestation: Berätta/Föreläsa för usek om utbildningen 
Protokoll 2020-08 -18 
 
Önskemål om kompetenser hos lagledare 
Förslagsvis: Lagledaren bör ha tävlat på samma eller högre nivå än det lag man är lagledare för. 
Lagledaren ska ha grönt kort och vara över 18 år. Vi ser gärna att man har ledarerfarenhet. 
Dessutom ska man tycka att det är roligt att vara lagledare och hjälpa klubbkamrater, samt främja 
god stämning mellan lagmedlemmarna. 
Protokoll 2020-11-24 
 
Styrelseprotokoll  
Då vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet att läsa styrelseprotokollen, för att ökad insyn och 
delaktighet i klubbens arbete, beslutar vi att protokollen ska läggas upp på klubbens hemsida. 
Protokoll 2021-06-15 


