Karlslunds Ryttarsällskap Styrelsemöte
Möte: 1 - 2022
Datum: 2022-01-18
Plats: Meet
Närvarande:
Jennifer Barker
Anna Magnusson
Christin Källman
Helen Seltman
Johanna Westerdahl
Lena Andersson
Lina Norman
Maria Tellström
Frånvarande:
USEKs representanter

1.

Mötets öppnande
Ordförande Jennifer hälsade välkomna.

2.

Närvarande
Enligt ovan

3.

Val av justerare
Till justerare valdes Maria Tellström

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

5.

Uppföljning av punkter från föregående protokoll:
USEK
USEK hade i söndags sitt årsmöte. Till nya ordförande för USEK valdes Isabella Larsson och
Emma Södergren.
Utöver årsmötet diskuterade USEK även aktiviteter de vill genomföra under 2022. De har
både idéer om aktiviteter för klubbens medlemmar, samt aktiviteter för USEK. De vill gärna
ha möten oftare och de kommer även försöka få fler ungdomar engagerade i USEK.
Styrelsen beslutade att USEK får 5 000 kronor i budget år 2022 för aktiviteter/tacokvällar

mm.
Kommande styrelse får ta beslut om hur närvaron av ungdomsrepresentanter vid
styrelsemöten ska se ut under 2022.
Bidrag
Klubben har fått in LOK-stödet. Något lägre än tidigare, men mellanskillnad utbetalas av
Ridsportförbundet pga coronastöd. Totalt 33 000 kronor
Jennifer har sökt anläggningsbidrag för 2022 – beviljat med 6 000 kronor.
Jennifer har också sökt och fått 15 000 kronor i bidrag för ”Återstart/breddverksamhet”, en
typ av coronabidrag.
Under 2021 har klubben också fått olika bidrag på totalt 230 236 kronor.
Diskussion kring LOK-stöd och den ruta man ska kryssa i om en medlem har en
diagnos/funktionsnedsättning. Denna ruta ska medlem/förälder kryssa i själva och för dessa
medlemmar betalas ett högre LOK-stöd ut. Bra om medlemmarna informeras om detta.
Årsmötet
Verksamhetsberättelsen är nästa klar, ett par punkter saknas. Den ska publiceras en vecka
före årsmötet, läggs då ut på hemsidan tillsammans med samtlig dokumentation som ska
finnas till årsmötet.
Budget för 2022 – Jennifer har gjort ett förslag som Maria kommer renskriva. Även budget
ska med till årsmötet.
Planerade aktiviteter för 2022 togs fram vid mötet den 8 januari och ska ingå i
Verksamhetsplanen.
Årsmötet hålls i Malmsjö skolas matsal. En stor lokal och det kommer gå att hålla avstånd
enligt nu gällande restriktioner.
Uppdrag till Årsmötet:
Sekreterare: Anna
Fastställa röstlängd: Lina
Ordförande: Jennifer
Justerare och rösträknare: Helen
Fikafixare: Christin
Bakar: Johanna
Inga motioner till årsmötet har inkommit hittills.

6.

Övriga frågor
Licensryttare
17 ekipage tävlade för Karlslund år 2021. Diskussion kring vad licensryttarna får för att tävla
för klubben och vad vi förväntar oss av dem. Detta finns publicerat på hemsidan.
För år 2022 tar vi bort att man får en gratis start på hemmatävling.
Ekonomi
Just nu ser det ut som att föreningen går med 12 000 kronor plus under 2022. Vissa utgifter
läggs i balansräkningen. Intäkter under året är tex startavgifter kopplat till tävling, bidrag,
caféet, medlemsavgifter. Intäkterna från tävlingen är en stor del i att klubben går med vinst.
Positivt är att caféet gick med vinst då vi under året haft självservering. Caféet har öppnats
och medlemmar har swishat för det de tar. Glassboxen blev uppskattad.
Medlemsavgift 2023
Medlemsavgift för nästkommande år ska tas upp och beslutas på Årsmötet. Förra året
beslutade vi att medlemsavgiften ska utgöras av dels de avgifter till ridsportförbundet mfl tar
ut och dessutom ett påslag på 50 kronor som går till klubben.
Förslag att vi från 2023 höjer delen som går till klubben till 70 kronor.
Spara dokumentation
Diskussion kring om det är möjligt att spara dokumentation på tex Google Drive.
Kommande styrelse får besluta om var och hur man vill spara dokument.
Lås till klubbens förråd
Jennifer har en del saker hemma som tillhör klubben. Dessa ska tas med till Karlslund och
förvaras i klubbens förråd. Ett kodlås till dörren ska inhandlas och monteras.
Johanna fixar det.

7.

Mötet avslutades

…………………………………………………
Vid protokollet
Anna Magnusson

…………………………………………………
Justeras
Jennifer Barker

……………………………………………....
Justeras
Maria Tellström

Backlogg / Vilande punkter från tidigare styrelsemöten
Klubbförrådet behöver byggas klart
Bygg klart taket. Eventuellt lås. Inventera och märka upp vad och hur mycket som finns.
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
Fond från Jordbruksverket är sökt.
Klubbrum
Avvakta offerter
Dressyrclinic
Tillfrågade dressyrtränaren hade inte möjlighet under hösten 2020
Ryttarfest
Avvaktar pga pandemirestriktioner
Projektstöd
Separat möte för att planera aktiviteter att söka bidrag för år 2022.
Grönt kort kurs
Blev ingen år 2021 – bör genomföras våren 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

