Protokoll 2 2013 Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2013-04-23
Närvarande: Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia
Lodelius-Backlund, Kristina Wirland-Svensson,
Anna Ingemarsson, Nicole Starck, Desiree Haglund,
Moa Nilsson, Johanna Larsson och Yvonne Jonsson.
Från ridskolan Sandra Ruuda, ridskolechef.
Frånvarande: Andreas Vindstierna.

§ 16
§ 17
§ 18

Mötet öppnades
Maria hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll som lades till handlingarna.
Rapporter
- Ungdomssektionen
Haft möte med ridskolechefen den 2/4.
Behov av stöttning med 2-3 vuxna vid ponnyridningar, exv. på
torget . Beslutades att alltid ha vuxna på plats. Ridklubben ska
alltid kunna välja plats och området måste vara avgränsat för
säkerhetens skull.
Maria W-C uppdrogs att göra en skylt med information om
säkerhet att använda i samband med ponnyridningar, Johanna är
ansvarig för att skicka information om innehåll till Maria.
Nästa ponnyridning lördag 27/4 kl 11-14
-

Sponsorsektionen
Maria informerade om tecknade sponsringsavtal och företag där vi
har förfrågan.

-

Kafeterian projektgruppen
Då projektgruppen för kafeterian inte känner att man kan eller vill
ha ansvaret för att driva kafeterian och heller inte anser sig ha
lovat valberedningen detta beslöt styrelsen att upplösa
projektgruppen. Istället kommer Maria W-C ta ledarskapet för
kafeterian.

-

Webbsektionen
Nya hemsidan är lanserad.

-

Ponnysektionen
En Pay & Jump har genomförts i vår. Eftersom deltagare från andra
klubbar också är intresserade av att delta måste det klargöras hur
dessa hoppningar genomförs. Antingen som inbjudningstävlingar
med godkänd banbyggare och domare eller måste alla deltagare
vara medlemmar i klubben. Viktigt att gällande regelverk följs.
Anna Ingemarsson har uppdraget att säkerställa att gällande
regelverk efterlevs.
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§ 19

-

Ridskolan
Sandra redogjorde för verksamheten, antal uppsittningar och
hästläget. Personalmöten och Ridlärarmöten genomförs
regelbundet.
Satsning på utbildning av skolhästarna, detta sker 6 timmar/vecka,
tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl 13-15.
Elin Gunnarsson, ridlärare Level II, är anställd som vikarie vid
behov. Sandra underströk vikten av att ha utbildad personal.
Anläggningsrond har gjorts tillsammans med Maria och
representanter från Älmhults kommuns fastighets- och
markavdelning.
Ridskolan har också träffat representanter från Karl-Oskarskolan
som nu förväntas återkomma med förslag på hur man skulle vilja
ha ett eventuellt samarbete.
Smålands Ridsportförbund har varit på plats och uppdaterat vår
certifiering, godkänd anläggning och ridskola.
Sandra redogjorde också för Svenska Ridsportförbundets
utbildningsmodell, Utbildningstrappan.
Behov av nya datorer för ridskolan.

-

Ekonomi
Ekonomi bordlades för att hanteras i sin helhet vid ett separat
möte.

-

Tävling
Kommande tävlingar är 11-12 maj, lokal hoppning ponny och häst.
Den 25-26 maj regional och nationell hopptävling ponny, som
också är kvaltävling till Falsterbo Grand Prix, Mountain Horse Cup.

-

Träningssektionen
Träningar löper på enligt plan. Hoppträning för medlemmar med
egen häst startad för Anna-Karin Fröhlich, varannan onsdag.

Övriga frågor
- Datorer
Ridskolan har behov av nya datorer, nuvarande behöver ett annat
operativsystem för att klara daglig drift. Datorerna ska kunna
kopplas till gemensamt nätverk och klara ridklubbens behov,
förslag är att satsa på Microsoft Office 365. Specifikation
framtagen av Ruuda Consulting.
Klubben har fått avslag från kommunen om denna
investeringsansökan.
Styrelsen tog beslut om att investera i nya datorer till ridskolan.
Finansieringen måste lösas då datorerna nödvändiga.
Kommunavtalet
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Maria uppdrogs att gå igenom och agera utifrån det avtal vi har
med Älmhults kommun.

§ 20

-

Lotteriförsäljning
Försäljning av lotter nu i vår har gett klubben extra intäkt med ca
35.000 kr vilket har möjliggjort inköp av en av våra nya hästar.

-

Idrottsskolan
Desiree tar över ansvaret för att driva samarbetet mellan Älmhults
kommun och ridskolan gällande vår medverkan i Idrottsskolan.
Avslutning 22/5 på Älmekulla.

-

Bryggorna
Klubbens åtagande med att sköta bryggorna vid Bökhult och
Möckelns badplatser föreslogs Per Gill ansvara för. Maria uppdrogs
att kontakta och fråga Per.

-

LRF dag
Moa informerade om LRF dag den 8/9 i Pjätteryd och önskan om
att klubben ställer upp med ponnyridning.
Förutsättning för medverkan är samma säkerhetstänk som vid våra
ponnyridningar på torget och att vi får reseersättning för transport
av hästarna.

-

Arbetsutskott
Ett arbetsutskott tillsattes med uppdraget att kunna vara Sandras
bollplank för beslut, som inte kan vänta till ordinarie
styrelsemöten eller där en fråga måste förberedas. Till ledamöter i
arbetsutskottet valdes Maria, Kristina och Yvonne.
Arbetsutskottets möten ska protokollföras.

-

Nulägesanalys och workshop
5 maj är avsatt för genomgång av Sandras nulägesanalys och en
workshop tillsammans med styrelsen.

Avslut av möte och nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 21/5 kl 18:00
i kafeterian.
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Yvonne Jonsson sekreterare

Yvonne Jonsson

..........................................................
Justeras: Anna Ingemarsson

Sidan 3

04/05/2013

