
Reglemente Linköpings Akademiska Ridklubb (LARK) 
Antagen februari 2012 
 
§1 Tolkning och ändringar 
 
1.1 LARK:s reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden och annat 
gällande LARK vid Linköpings Universitet som LARK:s stadga inte reglerar. 
 
1.2 Skulle tvist uppstå mellan detta dokument och LARK:s stadgar, så gäller 
stadgarnas mening. Skulle tvist uppstå om tolkning av detta dokument, så gäller, tills 
årsmötet beslutar annorlunda, styrelsens uppfattning. 
 
1.3 Detta dokument uppdateras vid behov och fastställs vid nästkommande årsmöte. 
 
 
§2 Postbeskrivning LARK:s styrelse 
 
2.1 Styrelse 
Det åligger varje styrelsemedlem att vara huvudansvarig vid någon av LARK:s 
aktiviteter under verksamhetsåret. Om någon av styrelsemedlemmarna deltar på 
någon aktivitet är det rimligt att denna bär huvudansvaret annars fördelas ansvaret 
på annat lämpligt vis. Den huvudansvariga ansvarar för att allt går som planerat 
under gällande aktivitets dag. 
 
Varje styrelsemedlem ansvarar för att skriva/uppdatera testamente gällande aktuell 
post. Dessa testamenten skall endast vara tillgängliga för sittande styrelse på grund 
av eventuell förekomst av lösenord mm. 
 

Tillsammans med samarbetspartner bestämma vilka aktiviteter LARK 
ska anordna. 
 
I den mån det går försöka ordna någon form av sponsring. Styrelsen 
väljer en styrelsemedlem inbördes som är ansvarig för listan med 
sponsorer. 

 
2.2 Ordförande 

• Ha det övergripande ansvaret för LARK:s aktiviteter. 
 

• Sammankalla till styrelsemöten. 
 

• Skriva dagordning till möten. 
 

• Skicka ut eventuella handlingar till möten. 
 

• Gå på LFK:s styrelsemöten (Linköpings Fältrittklubb). 
 

• Hålla styrelsen informerad om vad som tas upp på LFK:s styrelsemöten. 
 

• Se till att utdelade arbetsuppgifter utförs. 
 



• Ansvara för en god kontakt med SAR (Svenska Akademiska Ryttarförbundet). 
 
2.3 Kassör/vice ordförande 

• Föra kassabok över ekonomiska händelser. 
 

• Ansvara över föreningens kassaskrin samt dess två nycklar. 
 

• Kassören har tillgång till föreningens plusgirokonto samt tillhörande pärm med 
inloggningsuppgifter. 
 

• Kassören ansvarar över föreningens märken samt försäljningen av dessa. 
 

• Kontrollerar att alla anmälda till aktiviteter har betalat samt att de är 
medlemmar i föreningen. 
 

• Det åligger kassören att skicka namn och mailadress på nya medlemmar till 
webbansvarige. 
 

• Betala för föreningens aktiviteter inom utsatt tid. 
 

• Vid årsskifte skall resultaträkning göras och denna skall vara föreningens 
revisor till handa senast 20 dagar efter årsskiftet. 
 

• Vid årets början skall kassören betala in medlemsavgift för LARK till SAR. 
 

• Föra en medlemslista över LARK:s medlemmar. 
 

• Ansvarar för att arkivera gammal bokföring i minst 10 år innan den får slängas. 
 

• Det åligger kassören att det endast ligger växelpengar i handkassan då 
kassan tas med vid aktiviteter. 
 

• Som vice ordförande ansvarar man för att leda styrelsemöten där ordföranden 
inte kan närvara. Samt närvara som representant för LARK vid LFK:s 
styrelsemöten som ordförande själv inte kan närvara vid. 

 
2.4 Sekreterare 

• Ansvarar för att föra och renskriva protokoll vid styrelsemöten samt arkivera 
protokollen i pappersform minst 3 år och digitalt minst 10 år. De digitala 
protokollen skall skannas/fotas med underskrifter och sparas på LARK:s USB-
minne. 
 

• Syrelsens representant i valberedningen. 
 
2.5 Aktivitet 

• Hålla kontakten med ansvariga på de anläggningar LARK anordnar aktiviteter 
på. Undantag: Magnus Andersson Ridskola. 
 

•  Boka in aktiviteterna tidsmässigt på respektive anläggning. 
 



• Ta emot anmälningar till aktiviteter och skickar bekräftelsemejl till anmälda. 
 

• Efter sista anmälningsdatum gått ut ska mejl skickas till ansvarig vid den 
anläggning aktiviteten ska utföras vid med information om hur många som 
kommer. Om en aktivitet blir inställd ska detta meddelas ansvarig vid den 
anläggning aktiviteten skulle ägt rum. 
 

• Skicka lista med namn på de anmälda till kassören. 
 

• Ansvara för att de anmälda kan ta sig till anläggningen. Det vill säga hjälpa till 
att kolla upp busstider, vägbeskrivningar, samåkning, hyrbil etc. 
 

• Vara tillgänglig för frågor angående aktiviteter. 
 

• Ansvara för att tillge webbansvarig information angående LARK:s aktiviteter. 
 

• Hjälpa kassören att se till att alla betalar in i tid. 
 
2.6 Ridlektion/tävling 

• Ansvarar för att hålla en god kontakt med Magnus Anderssons ridskola. 
 

• Ansvarar för att förbereda och samordna ridlektioner vid ovannämnd ridskola. 
 

• Ansvarar för att förbereda och samordna tävlingar vid ovannämnd ridskola. 
 
2.7 Info/Pr 

• Ansvara för att skicka ut infomejl till medlemmarna via mejllistan. 
 

• Ansvara för att trycka affischer och måla lakan om kommande aktiviteter.  
 

• Ansvarar för att boka bubblor och lakanplats. 
 

• Ansvarar för övriga trycksaker så som tröjor och rosetter mm. 
 
2.8 Webb 

• Ansvarar för att uppdatera hemsidan och mejllistor. 
 
2.9 Mat och bak 

• Se till att fikabröd, saft, kaffe och te finns vid varje aktivitet. 
 

• Ansvarar för inköp av engångsartiklar. 
 

• Förvarar termosar mm då de inte används. 
 

• Ansvarar för att förbereda och genomföra eventuella sittningar. 
 
 
§3 Möten 
Styrelsemöten hålls vid behov. Årsmöten hålls en gång om året i februari. 
Medlemsmöten hålls vid behov. 



 
 
§4 Dagordning 
 
4.1 Mall för dagordning under ordinarie styrelsemöten, se bilaga 1. 
 
4.2 Mall för dagordning under ordinarie årsmöten, se bilaga 2. 


