Protokoll 2, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2014-03-25
Närvarande: Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia
Lodelius-Backlund, Kristina Wirland Svensson,
Desiree Ördén , Ulrika Wahlgren, Lina Löfgren, Ulf
Almblad,Yvonne Jonsson, Sandra Ruuda,
ridskolechef, och från ungdomssektionen deltog
Klara Johansson och Frida Käll..
Frånvarande: Andreas Vindstierna

§ nr
§ 10
§ 11

Ärende
Mötet öppnas
Maria hälsade alla välkomna.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 12

Val av protokolljusterare
Ulrika Wahlgren valdes till sekreterare för mötet.

§ 13

Rapporter
- Ridskolan
Sandra redogjorde hästläget, i nuläget 23 hästar varav fem är
lånade av Roland Fransson, en av Åsa Linnér och en av Cecilia
Backlund.
Ridskolechefens attestinstruktion godkändes.
Månadsfakturering möjlig för de elever som rider mer än en gång i
veckan, eller flera familjemedlemmar.
- Tävlingssektionen
Tävlingssektionen (Per Gill) fick i uppdrag att se över behov av
tävlingsfunktionärer (banbyggare och domare) och komma med
förslag till styrelsen.
Konstaterades att Ulf A har en banbyggarutbildning sedan
gammalt.
- Ungdomssektionen
Klara Johansson är ny styrelserepresentant för U-sektionen och
Frida Käll är ersättare. Ordförande i sektionen är Emma Larsson.
- Sponsorsektionen
Folder är på gång
- Cafeteriasektionen
3.800 kr netto vid tävlingen den 1/3
Dressyrtävlingen den 20/4 behöver bemanning då ordinarie
sektionsdeltagare inte är hemma. Maria tar ansvaret för att
öppethållande av cafeterian.
- Klubbshopen
Vecka 14-15 provning av klubbkläder i samband med teori.
Två väskar i olika storlekar togs upp i sortimentet.
Finns behov av regnställ eller motsvarande överdragskläder och

Yvonne Jonsson
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-

§ 14

klubbschabrak för ridskolan och privatekipage.
Ekonomi
Likviditetsläget ok just nu.
Ulf avrapporterade status från möten med Älmhults kommun.

Övriga frågor
- Rotary
organiserar ”Vi går för rent vatten” ett evenemang som sker den
30/5. Innebär att en promenad till nya handelsplatsen organiseras
och föreningar kan vara med. Styrelsen bestämde att ridklubben
ska delta. Innebär att:
Ponnyridning organiseras
Lina L fick uppdraget att ställa frågan om sponsoring till Invacare
-

Desiree föreslog att organisera en Bockatorpsdag, antingen en
show för allmänheten eller en medlemstillställning. Senvåren
alternativt senare datum diskuterades. Styrelsen såg att vi har
störst behov av ett tillfälle när medlemmarna samlas.

§ 15

Avslut av möte
Maria tackade och avslutade mötet.
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Yvonne Jonsson sekreterare
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Ulrika Wahlgren, justerare
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