Protokoll 6, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2017-06-21
Närvarande: Cecilia Lodelius, Joakim Käll, Anna
Rix Grönvall , Ulf Almblad, Terese Göransson
Frånvarande: Agnes Håkansson, Britt-Louise
Elversson, Desirée Ördén, Nelly Gustafsson,
Karoline Karlén, Alma Gustafsson,

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§2

Val av justeringsman
Joakim 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 har lite färre ridande än vad vi räknade med när budget lades.

Ulf/Cessan

Ridskolan:

Terese

Verksamhet
· Grupperna har börjat fyllas på ganska bra inför nästa termin. Vi behåller
det lektionsschema vi har med ett par små justeringar av tider.
· Karolina har bestämt sig för att inte förnya sin nuvarande anställning ett
halvår till. Efter ridlägren till sommaren avslutas anställningen, men hon
fortsätter med en specialgrupp. Milott är intresserad av att arbeta
torsdagar och fredagar.
· Linn kommer att anställas och går in och arbetar 75% från augusti.
· Till hösten kommer vi att försöka starta upp två projekt. Ett som rör
integration och ett som rör ryttarutveckling.
Hästar
· Harry är fortfarande ur verksamheten. Han har ett överben på vänster
bak. Troligen har även gaffelbandet fått sig en smäll. Han kommer att
släppas på sommarbete med de övriga och kontrolleras igen efter
sommaren.
· Piona som vi brukar hyra av Roland är till salu. Det är ett russ som
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fungerar utmärkt i verksamheten.
Övrigt

Alla

· Hyresgästerna i privatstallet har lämnat in klagomål på att golvet, både i
stallgången och i boxarna, är så glatt att hästarna går omkull. Förslaget
kom om att det skulle köpas mattor och läggas in. Detta är en mycket dyr
åtgärd. Finns det något annat sätt att behandla ytan?
· Vi behöver fortfarande hjälp med att titta till hästarna i sommarhagen.
Då alla hästarna ska iväg i sommar så kommer ridskolestallet att stängas
helt under de veckor personalen har semester.
· Vi försöker få in en HLR-kurs för personalen under uppstartsdagarna i
augusti.
Joakim
Kafeteriasektionen
Sektionen har haft ett planeringsmöte, där de tittade på vad man kan lära
sig från senaste tävlingen och planerade upp tävlingen i augusti.
Vad som var bra:
-All mat fanns när det behövdes.
-Bra med mycket växel
-Bra slippa Visa kort
-Swish ++
-Sammanhållning
-Smidigt även om vi inte hade hemlagat
Vad kan som kan göras bättre:
-Vi köpte lite för mycket
-Byta till de gamla tiderna
-Längre pass i grillen sista dan
-Fixa vaxduk
-Utan skinka på Toasten
-Dela upp Willys handling
-Inte beställa Axfood sista veckan
Generell summering var att det fungerade bra men sektionen får fokusera
mer på att tjäna pengar nästa tävling.
Ungdomssektionen
Barnen från förberedelseklassen har fått testa på att rida. Mycket
nervositet och glädje. I början av juli ska de få testa på det igen. Ett
produktionsbolag ska då komma och göra ett reportage om
ungdomssektionens arbete. Detta ska de använda för att visa ett gott
exempel inom projektet.
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§5

§6

Övriga frågor
Vi har tidigare i vår beslutat om styrelsedag den 9 september.

Alla/Ulf

Nytt ridunderlag:
Klubben behöver stå för 25% av kostnaden, därför har Ulf gjort en ny
ansökan. Vi har beviljats 82 000 kr för investeringsbidrag från kommunen.
Klubben bidrar med arbetet att sprida ut fiber manuellt samt köra in nytt
underlag.
Förslag till datum att sprida ut underlaget är 26-27/8.

Ulf/Anna

Idrottsskolan
Vi föreslår lördagar v.37-39.

Terese/Anna

Diamanthäftet:
Vi testar att sälja. Joakim tar kontakt med Diamanthäftets försäljare.

Joakim

Uppföljning skrivelse:
Ulf har återkopplat till berörda.

Ulf

Privatstallet:
Anna och Ulf möte 28/6 med de som hyr stallplats i privatstallet.

Ulf/Anna

Vi köper Piona, men kommer att sälja några hästar i höst för att
upprätthålla ett bra hästmaterial.

Terese/Ulf

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

Älmhult den 21/6 2017
............................................................
Anna Rix Grönvall , sekreterare

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

............................................................
Joakim Käll, justeringsman
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