Protokoll 4, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2017-04-20
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, , Joakim Käll, Alma Gustafsson, Karoline
Karlén, Agnes Håkansson, Britt-Louise Elversson,
Anna Rix Grönvall , Nelly Gustafsson, Terese

Göransson

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§2

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

Alla

Föregående protokoll
Ulf hade en genomgång av föregående protokoll.

Ulf

§3

§4

Ansvarig
Ulf

Rapporter
Ekonomi:
Vi gick igenom ekonomisk rapport för första kvartalet. Klubben visar
för tillfället ett positivt resultat, med viss osäkerhet om
periodiseringen.

Cecilia/Ulf

Evenemangsutveckling:
Ulf har varit på träff i Växjö som innebar en kartläggning av
evenemang i länet och föreläsning av Viktor Magnusson,
Linnéuniversitet. Britt-Louise funderar över hur en medlemsenkät
skulle kunna se ut.

Ulf

Ridskolan:
Vi har haft några påsklovsaktiviteter under lovet och ridning som vanligt.

Terese

Vi har 182 st inskrivna på ridskolan.
Storfritids på Klöxhultsskolan kommer till ridskolan på måndagar vid tre
tillfällen för vara i stallet och testa att rida.
Terese kommer att lämna in en projektplan till Smålandsidrotten. Den
handlar om att bevara de ryttare som vi har.
Hästarna fungerar bra men är något vårtrötta nu när de fäller.
Tulle har fortsatta problem med sin hov och går inte med på lektion förrän
det är uppkollat.
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Terese har gjort ett Instagram konto till ridklubben. Namn och lösenord
finns på Sharepoint.
Ungdomssektionen har fått till uppgift att börja fundera och skissa på en
policy kring att använda sociala medier.
Linn arbetar nu måndagar och tisdagar. Lina arbetar torsdagar och
fredagar. Terese arbetar lördagar denna termin. Bemanningen behöver
ses över till nästa termin.
Nina från arbetslivsresurs kommer att avsluta sitt kontrakt framöver.
Ungdomssektionen:
Sektionen har haft en till aktivitet för barnen från förberedelseklassen.
De ryktade hästarna och fick även testa att leda. Det var 8 deltagande
plus en förälder med två små barn som deltog och det var väldigt
uppskattat.
Den 18 april ska hela ungdomssektionen åka iväg på en föreläsning,
”Ryttarinspiration”, i Växjö.
Sektionen planerar en till aktivitet den 29/4 för både ridskoleelever och
barnen från förberedelseklassen, då kommer de att titta på våra
tävlingar tillsammans. Dessutom har ungdomssektionen kiosken under
hela lördagen den 29 april.

Cafeteriasektion:
Sektionen har påbörjat planering och inköp till den stora tävlingen.
Kommer försöka att dra ner på antal rätter för att säkra tillgång och att
göra det effektivare.

Joakim

Det har varit problem med strömmen till cafeterian, propparna går med
jämna mellan rum. Tyvärr så är det inte så enkelt att fixa, man behöver
dra en kabel från mitten av ridhuset till cafeterian.

§5

§6

Övriga frågor
Vi skjuter upp styrelsedagen till lördagen den 9 september.
Nästa styrelsemöte flyttas till den 22 maj kl.18.

Alla/Ulf

Mötets avslutning
Kommande möte med Fika ansvarig
22 maj Nelly
15 juni Karoline
24 aug Bittan
21 sep Alma
26 okt Uffe
23 nov Agnes
14 dec Desirée
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18 jan Cessan

Älmhult den 20/4 2017

............................................................
Anna Rix Grönvall , sekreterare

..........................................................
Ulf Almblad, ordförande

............................................................
Britt-Louise Elversson, justeringsman
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