Protokoll, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-12-17
Närvarande: Anna Rix Grönvall, Desirée Ördén,
Joachim Käll, Cecilia Lodelius, Alma Gustavsson.

Frånvarande: Nelly Gustavsson, Fanny Freimann,
Lina Petersson Dennis,

§ nr

Ärende

Ansvarig

§1

Mötet öppnas

Desirée

Desirée hälsade alla välkomna.

§2

Alla

Val av justeringsman
Anna Rix Grönvall valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Alla

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Alla

Rapporter.
Ridskolan
•

190 inskrivna elever på ridskolan vid dagens datum.

•

16 hästar i arbete, Doris & Dilly avlivade den 30 nov, Flash ur arbete på grund av
hälta, utredning pågår. Ny häst inköpt från Stall Kuskahus, sto, 10 år kommer att
sätts in i verksamheten efter jul.

•

Anmälningar till nästa termin är utdelade och finns även på hemsidan. Planering
inför nästa termin pågår & börjar färdigställas. Höjda priser på rid undervisning
är gjord kopplat till ökad foderpris, igen ridningar är bortplockade och teorin
ligger oförändrad, vi har även förlängt vårterminen med en vecka. Ändring av
teoritiden kommer att genomföras till HT-19.

•

Jullovsaktiviteterna är populära och en del är fullbokade.

•

Årets klubbtävlingar är avslutade, i dressyren kommer vi inte att utse någon
klubbmästare då 2 tävlingar blivit inställda. Nytt koncept för klubbtävlingarna
kommer att utformas av personalen under vårterminen 2019.

•

Personalen anmälda till clinic med Patrik Kittel i Helsingborg 12 januari 2019.

•

Underlagen i ridhusen är fina, problem nere i hörnan vid spegeln i Stora
ridhuset. Underlaget släpper och frågan är om det är något problem djupare ner.
Vi väntar dock på salt, kanske kan detta hjälpa till något. Annars försöker vi hålla
underlaget lite ”fluffigare” för våra skolhästar och detta fungerar bra.

•

Problem på ”nya” parkeringen. Utanför själva parkeringsdelen som är gamla
hage 3 har det bildats ett antal ”slukhål” ca 1 m djupa och underlaget håller på
vissa ställen inte att gå på. Johnny har spärrat av och lappar är uppsatta.

•

Ridskolan lägger ut ”annons” där vi söker fler timanställda som kan jobba helger
i stallet.
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Ekonomin: Gick igenom budget
Cafeteriasektionen. Hade möte den 29 november med fokus på planering för nästa år
och hur vi kan höja vinsten nästa år.
Ungdomssektionen. Barnen fick göra sina egna käpphästar till julshowen det var
populärt. Sen hade vi julshowen och det tyckte jag gick väldigt bra. Många saker på
loppis-bordet. Många barn som kom ner till tomten. Hela showen flöt på bra.
Tävlingssektionen. Inget nytt från tävlingssektionen
Webb- och informationssektionen. Vi har skapat ”Ridklubb konto” det fungera bra att ha
två konto ett officiellt och ett öppet.

§5

§6

Alla

Övriga frågor:
•

Beslut att vi skall ha årsmöte den 24 februari klockan 16.00 i cafeterian.
- Verksamhetsberättelse skall in senast 20 januari från berörda sektioner:
Tävlingssektionen, ridskolan, cafeteriasektionen, webb- och
informationssektionen och styrelsen. Skickas till Desirée Ördén.

•

Folkspel. Bingolotter säljes hos ridskolelärarna.

•

Vi började titta på ett informationshäfte gällande att vara funktionär.

•

Paddocken vid gamla stallet nytt underlag pålagt.
Joakim

Mötets avslutning
21 Jan Fika = Glass från cafeteriasektionen
Årsmöte 24 februari 16.00, Cafeterian.

Älmhult den 17/12 2018

............................................................
Joakim Käll, sekreterare

..........................................................
Desirée Ördén, ordförande

............................................................
Anna Rix Grönvall, justeringsman
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