
 
  
 
 

Informationsmöte den 15/12 kl 18:00 
 
 
Ny hemsida från och med 1/1-2023 

Från och med 1/1-23 kommer riksidrottsförbundet inte längre erbjuda gratis hemsidor till föreningar 
och förbund i IdrottOnline. Man kommer heller inte kunna köpa tjänsten därifrån. 

Vi bygger nu en ny hemsida i WordPress på webhotellet Inleed. Vi kommer behålla samma adress. 

Den 1/1 kommer den nya hemsidan inte vara fullständig, utan den kommer vara under utveckling 
under 2023. 

Planen är att vid starten ha information på plats om: 

• Att rida på CRK 
• Börja rida på CRK 

o Registrera dig i Hippocrates 
o Ledgrupper på söndagar 

• Våra hästar och ponnyer 
• Vår personal 
• Kontaktinformation 

Säg gärna till om ni tycker något ska ändras eller läggas till!  

 

Ekonomi 

Året som gått har varit tufft och vi har verkligen kämpat för att få ekonomin att gå ihop. Som det ser 

ut nu när november så kommer vi att göra ett minusresultat i år, men inte lika stort som förra året.  

Det vi måste göra är att fortsätta dialogen med kommunen om hur framtiden kommer att kunna se 

ut.  

Detta innebär att vi behöver vara aktiva med att söka alla bidrag som går att söka. Vi behöver jobba 

med att se över våra lån. Nästa år upphör den amorteringsfrihet vi haft på våra lån. Detta innebär att 

vi kommer att få en stor ytterligare kostnad. (ca 40 000 kr/månad)  

För att undersöka alla tänkbara alternativ har vi ställt frågan till Fastighetskontoret om det finns 

intresse att köpa klubbhus med tillhörande ridhus. Detta för att kunna se om vi kan komma ner i 

kostnad om vi kan lösa lån och få en fördelaktig hyra. Det har skett en värdering av fastigheten men 

vi har ännu inte fått någon återkoppling. 

För att få en ekonomi i balans behöver vi jobba för att få in fler ridande elever, vi behöver sälja mer 

aktiviteter utanför själva lektionsverksamheten, vi behöver fortsätta att anordna tävlingar, 

säljaktiviteter men även jobba på sponsring och reklam.  



Personal 

På personalsidan så kan vi informera om att Niklas kommer att sluta vid årsskiftet. Vi önskar honom 

lycka till med sitt nya arbete och tackar för dessa år hos oss. Du kommer att vara saknad! 

Eva-Lena är fortsatt sjukskriven tillsvidare.  

 
Hästar 
 

• Zita har haft en sparkskada och har vilat en tid hon är under igångsättning. 

• Vinnie har haft inflammation i knäleder och är behandlad är under igångsättning. 

• Spöket fick en sparkskada i hage och har varit på klinik ska vila en tid och sedan sättas igång. 

• Laura har varit halt på ett bakben är under behandling. 

• Event har haft en hovböld men är nu frisk och sätts igång.  
 

• Rosa är ett 11 årigt sto som utbildas för att komma in i verksamheten. 

• Happy är ett 9 årigt sto som är under utbildning för att komma in i verksamheten.  
  

Övriga hästar rids vid behov av personal och går fullt i verksamhet.  
 
Vi har jobbat på att få bra flockar som fungerar bra tillsammans för att undvika skador i hagarna. 
Vi jobbar regelbundet med veterinär tandläkare kiropraktor för att vi ska kunna ha en god 
hästhållning. 

 

Aktiviteter 

Tack alla som ställer upp när vi har aktiviteter!  

Vi har i styrelsen satt i hop en plan på hur ett aktivitets-år kan se ut i från vårt håll och sedan skall vi 

fylla i med ridskolans aktiviteter och även ifrån US.  

 

Är det något ni saknar ifrån oss i styrelsen kopplat till aktiviteter? 

Januari 
• Bokslutsarbete 

• Verksamhetsberättelse 

• Kontakt med revisor 

• Utlysa tid och plats för årsmöte  

Februari 
• Idrottsrabatten 

• Kalla till årsmötet 

Mars 
• Årsmöte 



• Konstituerande styrelsemöte 

April 
• Städ-och fixardag med fokus på staket inför beten, markerna runt klubben 

Maj  
• Infomöte till medlemmar 

Juni  
• Halvårsbokslut 

Juli 
• Semester 

Augusti 
• Kickoff styrelsen 

• Fixardag, städa i ridhuset och röja ute 

September 
• Idrottsrabatten 

Oktober 
• Återbruksdagen (lite som en familjedag), ponnyridning, byta kläder, café med fokus på 

kanelbullens dag.  

o Starta upp försäljning av kakor denna dag. 

November 
• Starta upp försäljningar, Newbody, Bingolotto, kalendrar 

• Infomöte till medlemmar 

December 
• Lucia 

• Kontakt med valberedning 

 

Kommande årsmöte (5/3 preliminärt datum) 

Presentation av Valberedningen 

Valberedningen består av 

Annika Potter, Niklas Carolusson och Katarina Bylander 

 

Dom nås på mejl   valberedning@clarebergsrk.se 

mailto:valberedning@clarebergsrk.se


Anteckningar från medlemsmötet 15/12-22 

• Fråga om minusresultat. "På förra medlemsmötet hade ni en prognos på -200 000kr, och nu 
är verkar det bli mer? 

• Denna fråga fick vi avvakta med att svara på under mötet eftersom Maria var 
tvungen att gå tillbaka och titta på vilka siffror som visades under förra 
informationsmötet.  

▪ Det vi visade på förra mötet var en prognos på olika scenario. Ett av dem var 
så som vi trodde och det var ett minusresultat på 800 000 kr. Ett annat av 
dem var om vi kunde maxa med fulla grupper och fler hästar och då skulle vi 
kunna göra ett minusresultat med 200 000 kr.  

• Fråga: Vore det inte billigare om hästarna inte hade fri tillgång på hö ute? 

• Det är olika foder ute och inne. Ute behöver hästarna ha något att tugga på för de 
mår bra av det samt det minskar skaderisken. 

• Fråga: Varför har vi det så svårt ekonomiskt när vi har bland de högsta avgifterna men andra 
klubbar klarar sig? 

• Svar: Det finns inte ett kort och enkelt svar på detta. Orsakerna är många och det 
finns en historia. Klubben har sedan flera år kämpat med en tuff ekonomisk situation 
och tillslut kom allt ikapp. Vi har under några år haft det tufft med en pandemi, 
ökande priser och svårt med tillgång på hästar. 

• Fråga: Hur mycket får man renovera en spilta innan den ses som ny? 

• Man får renovera befintliga spiltor men man får inte bygga nya stall med spiltor. Det 
är en skillnad i detta. Ambitionen att konvertera vissa spiltor till boxar när ekonomin 
tillåter. Det är också något som vi ev kan söka bidrag till. Det är så att vi hyr stallet , 
men det är kallhyra vilket innebär att vi står för all inredning.  

• Fråga: Vad får jag som icke ridande medlem? 

• Du får köpa drop-in-lektioner av ridskolan, men ej köpa av andra ridande. Vi har 
planer på att utöka drop-in-platserna. Vi har även erbjudit uteritter och läger. 

• Fråga: Varför håller vi inte fler tävlingar? Etc... 

• Vi har haft en del tävlingar i år. Men vi har inte haft större ”riktiga” tävlingar utan P&J 
för utomstående samt medlemmar. Och vi har haft några tävlingar endast för elever. 
Vi har inte haft möjlighet att anordna fler än de vi haft. Vi har begränsad tillgång till 
ridhuset då vi har verksamhet 6 dagar i veckan samt att vi ser att vår anläggning med 
t.ex. parkering mm inte riktigt räcker till. Vi har även försökt att hålla delfinal i Sugar 
Cup men fick ställa in för det var för få anmälningar.  

• Fråga: Har vi kö till CRK? 

• Ja, både barn och vuxna. Vi kanske behöver se över möjligheten att ha lektion kl. 
21.00. Svårt att fylla grupperna som startar 16.00. 

• Kommentar: Det saknas sektioner/kommittéer, vore bra att sprida ut jobb och ansvar. 

• Vi får se långsiktigt på detta, riktlinjer har börjat dras upp och vi har haft tankar på 
detta i styrelsen men inte kommit hela vägen detta året.  

• Kommentar: Andra klubbar kräver mer av sina medlemmar, Tex arbetsinsatser och 
försäljning. 

• Vi har tolkat stadgarna som att medlemskap ej får villkoras. Men beräkningar har 
gjorts på vilka intäkter en viss försäljning per medlem kan ge om alla tex sålde några 
bingolotter/idrottsrabatten var.  

• Fråga: Har vi hästar för att kunna utöka? 

• Just nu har vi hästar för att klara "det vi har idag". Vore bra med en eller två till. Men 
det är betydligt bättre med hästarna nu än för några år sedan. Några ponnyer börjar 
bli till åren. 



• Kommentar: Fälttävlansbanan. Vore bra med en arbetsgrupp kopplad till denna. Vore även 
bra att ta bort Jättebalsamin som börjar ta över vissa delar. 

• Arbetsdag i juni föreslås för att röja dessa samt rusta upp hinder? 

• Fråga: Kan vi hyra ut terrängbanan? 

• Det har vi gjort. Sibban hade träningar där under våren/sommaren. Men för att 
banan skall kunna hyras ut ordentligt behöver hinder behöver rustas upp, banken 
behöver göras om, vattenhindret... Detta ska vi lägga in i planen! 

• Kommentar: Det vore bra med en lista över sådant vi behöver hjälp med så att det blir 
tydligt. 

• Detta kan vi kika på inför kommande verksamhetsår.  

• Kommentar: En anslagstavla vore bra. 

• Detta skall vi absolut kika på 

• Kommentar: Sponsorhuset använder vi detta? 

• Ja vi är med där och har lagt ut info om det på sociala medier.  

• Fråga: Var finns årsmötesprotokollet? 

• Det kommer ut på hemsidan inom kort! 

 

 


