Protokoll, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-09-24
Närvarande: Fanny Freimann, Anna Rix Grönvall,
Desirée Ördén, Joachim Käll, Cecilia Lodelius, Lina
Petersson Dennis, Alma Gustavsson.

Frånvarande: Nelly Gustavsson

§ nr

Ärende

Ansvarig

§1

Mötet öppnas

Desirée

Desirée hälsade alla välkomna.

§2

Alla

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

§3

Alla

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Alla

Rapporter
Ridskolan: Genomgång av ridskolans rapport. Antal ridande uppgår till 177, målet för
denna termin ligger på 182 vilket vi troligen inte kommer att uppnå.
Underskott på stora hästar. Sedan föregående möte har styrelsen har gett ok till inköp av
ytterligare två stora hästar (en redan inköpt), samt att hyra en häst tills vidare.
Ekonomin: Genomgång av ekonomin. Möte med Eva-Lena Arnesson planerat inom det
närmaste för att skapa en bättre översikt.
Preliminär tävlingssammanställning och jämförelse 2017 kontra 2018, slutgiltig rapport
delges efter oktober-tävlingarna. Större sponsring detta år på Älmhult Horse Event.
Budgetmöte för 2019. Cessan, Anna, Lina och Desirée möts innan november-mötet för
att sätta upp en preliminär budget. Om denna tas beslut i novembermötet av hela
styrelsen.
Ungdomssektionen
 US har hjälpt till i caféterian vid klubbhoppning samt på uppstartsmötet för
idrottsskolan.
 Planerad styrelse-weekend med Smålandsidrotten 10 oktober (missar ett tillfälle
vid idrottsskolan).
 Två representanter från US har också varit med i en informationsfilm för
Smålandsidrotten.
 Rykttävlingen den 22/9 inställd pga. för få anmälda.
 29/9, planerat barnkalas.
 US ska hjälpa till under Idrottsskolan v 43 och 46 (ANSVARIG FRÅN ÄLIRK?)
 1/10, planerad Halloween-kväll.
 16/12 12.00, planerad Julshow.
 Nästa US-möte är 7 oktober. (STYRELSEN SKICKA MED NGT?)
 3 representanter är utvalda att gå Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs (ULK).
Anna tar upp frågan med personalen vad som tidigare varit en motprestation
från den som får en ULK betald av ridklubben.
Styrelsen att skicka med US till deras nästa möte: Alma hör med US-representanter om
att ordna en loppis en söndag under höst eller tidig vår. Upplägg kan då planeras av US
och styrelsen kan stötta.
Tävlingssektionen: ingen rapport har inkommit.
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Web- och informationssektionen: ingen rapport har inkommit.
Cafeteriasektionen: genomgång av inkommen rapport.

§5














§6

Alla

Övriga frågor:
Personal. Uppdatering om läget och ansvarsområden som har blivit
Investeringsplan. Åtgärder och prioriteringar från kommunen där vi kommer att
få bidrag för vissa åtgärder.
Skjul vid bostaden, Cessan och Joachim ansvariga
Dörrar till stora och lilla ridhuset, Desiree ber Ulf ta ledning i detta.
Uppstallningsförslag. Se separat mail från Cessan.
Fanny & Cessan går igenom och förtydligar där det behövs. Beslut tas av
styrelsen via mail.
Idrottsskolan. Anna tar kontakt med personalen om det behövs ytterligare hjälp
under idrottsskolan då US inte kommer kunna delta vid tillfället vecka 45 (helgen
10 oktober).
Fanny håller presentationen vid första tillfället. Ber Bittan om presentationen
från föregående år.
Alma stöttar Annie som vuxen alla tre tillfällen.
Cessan kan vara tillgänglig alla tre tillfällen.
Valberedning. Önskar mer info från styrelsen om vårt arbete, vilka vi är etc. i
arbetet med att ragga nya medlemmar till våra sektioner. Fanny skriver på ett
förslag.
Grovfoder. Vi ser ökade kostnader p.g.a. årets dåliga skörd.
Beslut om att höja kilopriset för uppstallade, från 2,00 SEK till 3,25 SEK fram tills
nästa års skörd är säkrad. Detta för att säkerställa att vi har råd att hålla med
foder till våra hästar i verksamhet och uppstallade.
Sponsorer. Inget nytt att tillägga vid dagens möte.

Desirée

Mötets avslutning
Nästa möte 22 oktober, Anna fixar fika

Älmhult den 24/8 2018

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

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

............................................................
Joachim Käll, justeringsman
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