Protokoll 5, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2017-05-22
Närvarande: Desirée Ördén, Cecilia Lodelius,
Joakim Käll, Alma Gustafsson, Karoline Karlén,
Anna Rix Grönvall , Nelly Gustafsson, Ulf Almblad
Frånvarande: Agnes Håkansson, Britt-Louise
Elversson, Terese Göransson

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna och var ordförande för mötet då Ulf
kom senare.

§2

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

Alla

Föregående protokoll
Desirée hade en genomgång av föregående protokoll.

Desirée

§3

§4

Ansvarig
Desirée

Rapporter
Information om Diamanthäftet-rabatthäfte, förslag till samarbete
med Osby. Nästa period från den 1 november. Besked om ifall
intresse finns lämnas snarast.

Joakim

Ekonomi:
Ingen ny rapport. Förslag att lägga löneutbetalning den 27:e i
månaden vid nya anställningar.

Cecilia

Ridskolan:
Verksamhet
· Lapparna om anmälan till nästa termin har börjat gå ut. Faktureringen är
ändrad till 3 gånger per termin. De som anmäler sig faktureras i slutet av
juni.
· Linn kommer att arbeta 3 kvällar i veckan, samt ev dagaktivitet.
· Anny kommer att ha två ridlekisgrupper på lördagar.
· Det finns fortfarande några platser kvar på ridlägren.

Terese

Hästar
· Harry har ont muskulärt och ska vila under ett par veckor. Han ska få
ytterligare behandling av Anna-Lena innan han sätts igång igen.
· Tulle har fått skum under sin hov och är igångsatt och går lektion igen.
Övrigt
· Anny har anmält sig till ridledarkursen på tre veckor i sommar. Klubben
skulle behöva en policy för hur vi stöttar medlemmar som vill utbilda sig
samt vad vi vill att de framöver gör för klubben.
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· Karolina är sjukskriven och kommer att börja arbeta lite under vecka 21.
· Betesplaneringen är igång och mail har skickats ut.
Ungdomssektionen:
Har varit på föreläsning i Växjö som de tyckte var mycket inspirerande.
Cafeteriasektion:
God försäljning under valborgshelgen, allt flöt bra. Har gjort en del inköp
som även räcker till augustitävlingarna, därför blir nettoinkomsten lägre.

Tävlingssektionen:
Regional/Nationell hopptävling lördag-måndag under valborgshelgen.
Första gången vi körde tre dagar då 1/5 var en måndag (röd dag).
Vi hade 660 starter och 28st uppstallade. Bokslut av tävlingen är inte klart
än. Första dagen bjöd på dåligt väder, resten av helgen var det fint.
Vi fick mycket beröm för vår fina anläggning, tävlingsbana mm.
Stora dragplåster var Maria Gretzer, Linda Algotsson och Peter Eriksson.
Bra jobb från pressansvarig Nicole med fin publicitet i tidningen.
Nöjda domare var Anna-Karin Nilsson och Kerstin Hultquist.
Vi har fått många nya funktionärer till banan som vi behöver ta hand om
och introducera. Ett förslag är att träffas kvällen innan tävling och gå
igenom hindertyper mm. Kanske en liten träff med alla funktionärer
kvällen innan då vi kan bjuda på lite korv för att fixa det sista?
Det är även önskvärt att vi kan ha en person som är funktionärsansvarig
under tävlingsdagarna. Det tar mycket tid och energi på att få tag i
funktionärer, det är viktigt att det känns bra och roligt att få hjälpa till.
Karin uppdaterade Facebook samt hemsidan med funktionärslistan.

Joakim

Karoline

7maj
Lokal hopptävling häst.
Vi hade 188 st starter. Bokslut av tävlingen är inte klart än. Tävlingen flöt
på bra i soligt väder.
En avramlingsolycka då ambulans fick hämta en ryttare. Det gick ganska
bra, blåmärken och skrapsår.
Det var svårt att hitta funktionärer. Många sena avbokningar från
funktionärer och svårt att fylla luckor efter dem. Några av våra lokala
tävlingsekipage ställde upp mellan och efter sina ritter.
Lite orutinerad banpersonal och ny banbyggare. Ingen tidningsartikel om
tävlingen.
Kommande tävling i augusti
Karoline skickar till Älmhultsinfo och har bokat veterinär.
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Övrigt:
Nytt ridunderlag
Anna har lämnat in ansökan om investeringsbidrag angående ridunderlag.
Vi bör även söka bidrag från sparbanksstiftelsen. Besked från fritidschefen
angående bidrag lämnas i juni.

Ulf/Anna

Idrottsskolan
Vi har fått förfrågan om att delta i idrottsskolan som första aktivitet efter
uppstart i v.37-39. Anna kollar med Terese om det funkar.
Bryggorna
Avtal/överenskommelse med kommunen kommer att skrivas, angående
vad som ska göras med bryggorna och när, vem som ansvarar för vad och
ekonomisk ersättning.
Fiberanslutning
Kostnaden för fiberanslutning för en förening är densamma som för
privatpersoner, dvs ca 20-25 tkr. Föreningen står även för kostnaden av
grävning fram till tomtgränsen. Anna kollar vilka möjligheter som finns för
klubben att få anslutning.
Inkomna skrivelser
Två skrivelser har inkommit, Ulf tar kontakt och följer upp med berörda.
§5

§6

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte flyttas till den 21 juni kl.18.

Alla/Ulf

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

Älmhult den 22/5 2017
............................................................
Anna Rix Grönvall , sekreterare

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

............................................................
Cecilia Lodelius, justeringsman
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