Protokoll 4, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-04-23
Närvarande: Cecilia Lodelius, Desirée Ördén,
Joakim Käll , Anna Rix Grönvall, Per-Ola Ström,

Lina Petersson
Frånvarande:, Fanny Freimann, Nelly
Gustafsson, Alma Gustafsson, Terese
Göransson

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Desiree hälsade alla välkomna.

§2

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

§3

Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående mötes protokoll.

§4

Rapporter

Ansvarig
Desiree

Alla

Desiree

Ekonomi: Vi gick igenom ekonomi rapporten

Cecilia

Webbsektionen:
Hemsidan behöver göras om från start pga virus. Komplext
arbete, jobbet fortsätter.

Nelly, Alma

När vi bygger upp den igen skall vi ha denna prio.
Kontaktlista
Priser/Villkor
Nyhetsflöde
Kalender
Ridhusbokning
Websektion tar ansvar när vi stänger ner och bygger om sidan.
Ridskolan:

Terese

Verksamhet
De flesta grupper är fulla, men vi har fortfarande ströplatser kvar.
Tessan sitter och räknar på ev förändringar inför höstterminen.
Ridlägren till sommaren börjar fyllas på och vi håller på att se över
personal och ledare.
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Vi kommer att se över hjälmar och västar som vi har till utlåning. Vi
kommer att behöva köpa in nya hjälmar framöver.
Hästar
Den nya hästen, Bönan, har flyttat in i ridskolestallet. Hon har börjat
gå 2 lektioner i veckan i verksamheten och fungerar bra. Kondisen
behöver byggas upp.
Kurt är såld.
Övriga hästar fungerar bra, är friska och går i verksamheten.

Övrigt
Starterna i klubbtävlingarna har ökat markant under våren och vi
kommer att se över formatet till hösten. Då vi med hjälp av frivilliga
har kunnat ha cafeterian öppen har även försäljningen där ökat och vi
behöver se över utbudet till hösten.
Vi kommer att lämna in två ansökningar till idrottslyftet. Den ena
gäller en fortsättning på Ryttarutvecklingsprojektet och den andra
sitter vi fortfarande och slipar på.
Idrottsskolan kommer att ligga v 43, 45 och 46. Vi hoppas att vi
kommer att kunna ha det på lördagar. Vi kommer att behöva hjälp till
genomförandet då det är mycket personalkrävande.
Kafeteria sektionen:
Jobba med förberedelse inför tävlingarna. Just nu fokus på att jaga
funktionärer
Ungdomssektionen:
Vi hade en uppskattade påsk aktivitet med integrations gruppen och
tre från ridskolan.

Joakim

Hanna

Har haft möte med Smålandsidrotten i Växjö där vi analyserade
senaste året och träffade David som ersätter Jonas från
Smålandsidrotten.
Vi planerar att ha en grillkväll 3 juni för alla under 26.
§5

Övrigt
Gröna linjen
Uppdatering gjort av gröna linjen en del jobb kvarstår som vi tänkt
göra genom utökade styrelsemöte.
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Alla

Arbetsutskott
Vi vill ha ett arbetsutskott enligt gröna linjen. Vi utsåg Cecilia Lodelius,
Desirée Ördén, Anna Rix Grönvall.

Kommun
Tessan och Desiree har varit på information hos kommunen om
fördjupad översiktsplan
New Body
Var inget intresse från New Body för oss som säljare. Vi kommer
undersöka att sälja Ravelli

GDPR
Vi undersöker regler och vad vi behöver göra gällande GDPR.

Anna, Cecilia

Bryggor
Vi byter bryggansvarig från Per Gill till Cecilia Lodelius.

Anläggning besiktning
Planerad till 17 maj.

§6

Desirée,Terese

Mötets avslutning
Kommande möte med fika ansvarig:
21 Maj Nelly har fika 18:15
Nästa möte kommer vi lägga till 30 min för att fortsätta
uppdatering av gröna linjen.
Sponsring
Nästa möte kommer vi jobba med sponsorlistan. Fundera på
ideér till sponsorer.

Älmhult den 23/4 2018
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............................................................
Joakim Käll, sekreterare

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

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