Protokoll 3, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-04-24
Närvarande:
Johanna Larsson från ridskolan, Cecilia Lodelius, Anna
Rix Grönvall, Desirée Ördén, Alma Gustafsson,
Susanna Löwstedt, Fanny Freimann, Louise Hydling,
Johanna Larsson.
Frånvarande: Jennie Simon, Lina Petersson Dennis,
Joackim Käll, Maria Lejon

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna.

§2

Val av justeringsman
Louise Hydling valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
§4

Ansvarig
Desirée

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Rapporter

Alla

Alla

Ridskolan
 174 elever inskrivna vid dagens datum + 2 drop-in grupper igång varje vecka
med 6-8 elever. Fortsatt stort intresse för privatlektioner.
Ridlägren i sommar börjar fyllas på och något är i stort sett fullt.
 16 skolhästar i arbete, i häst ur arbete pga. byte till annan häst från Stall
Kuskahus.
 2 ponnyer tillbakalämnade till Roland Fransson. (1 dräktig & 1 som var
projekthäst.) Bamse kommer att läggas ut till försäljning efter denna termin,
Anny & Johanna ansvarar för detta.
Övriga hästar gör ett fortsatt fantastiskt arbete på ridskolan.
 Aktiviteter: Påsklovets dagläger ställdes in då vi endast hade 3 stycken anmälda,
övriga aktiviteter genomfördes med nöjda elever.
Studiedag den 23 april med 10 stycken elever på plats.
 Fredagen den 26 april genomför vi en kontroll av hästarnas tänder då veterinär
Johannes Pihl kommer.
 Inga lektioner varken fredag eller lördag pga. Spring Event.
 Då våra schabrak på ridskolan är mycket dåliga så är nya beställda till ett bra pris
på Hööks, vår logga broderad på sidan.

Johanna

Webbsektionen
Ingen rapport inkommen då arbetet fortlöper i enlighet med förra protokollets punkter.

Alma &
Susanna

Tävlingssektionen
Ingen rapport inkommen, fullt fokus på Älmhult Spring Event.

Cecilia &
Fanny

Cafeteriasektionen
Ingen rapport inkommen, fullt fokus på Älmhult Spring Event.
US-sektionen
Ingen rapport inkommen.
Ekonomi
Genomgång av ekonomirapporterna, det ekonomiska läget ser ok ut.
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Cecilia

§6

Övriga frågor









§7

Bryggorna
Vi siktar på att få ner bryggorna som i andra halvan av maj. Johanna ska
se om hon kan värva ”starka, gärna långa” personer som kan bistå. Samt
att alla håller ögon och öron öppna.
Webb och informationssektionen lägger ut en förfrågan på Facebook &
Instagram.
Fastighetsbesiktning och brandtillsyn
Genomgång av besiktningen (vartannat år) och brandtillsyn (årligen) som
skedde 1 april.
Messenger-grupp för styrelsen.
Fanny sätter upp en Messenger-grupp (FB) för styrelsen.
Ridbanor under sommarsemestern
Diskussion om vi eventuellt kan underhålla en eller flera av våra ridbanor
under sommaren då personalen är på plats. Vi inväntar ok Carl Magnus
om status på paddocken, som i så fall skulle kunna vara ett alternativ för
att underhålla under sommarsemestern. Detta tas beslut om vid nästa
möte.
Uppdatering av inventarier i cafeterian
Fanny kollar med Karoline Karlen om vem på varuhuset vi kan tala med
för eventuell sponsring alt. Hur mycket det skulle kosta oss att uppdatera
möblemang och servis.

Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är den 22 maj 18.30, Cessan fixar fika.

Älmhult den 24/4 2019

............................................................
Fanny Freimann, sekreterare

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

............................................................
Louise Hydling, justeringsman
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Alla

