Protokoll 3 2013 Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2013-05-21
Närvarande: Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia
Lodelius-Backlund, Kristina Wirland-Svensson,
Andreas Vindstierna, Nicole Starck, Desiree
Haglund, Moa Nilsson och Johanna Larsson. Från
ridskolan Sandra Ruuda, ridskolechef.
Frånvarande: Anna Ingemarsson, Yvonne Jonsson.

§ 16
§ 17
§ 18

Mötet öppnades
Maria hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll som lades till handlingarna.
Rapporter
- Ungdomssektionen
Nästa ponnyridning lördag 25/5 kl 11-14, till detta tillfället är skylt
samt avspärring fixad. Doris halt så ersättare behöver hittas
alternativt ställa in ponnyridningen.
US hjälper till på idrottsskolans avslutning den 22/5.
1 juni anordnar US ett barnkalas.
7 juni ordnar sektionen en aktivitet med övernattning, grillning och
brännboll.
I år kommer det inte bli någon sommarshow då det är många nya
medlemmar i Ungdomssektionen, de har därför bestämt sig för att
lägga krutet på julshowen.
-

Sponsorsektionen
Möte inbokat med företag i mitten av juni.

-

Kafeterian projektgruppen
Ingen sektion finns. Projektgruppen är avslutad. Planering pågår
för kommande tävlingshelger. Inköpsvägar ses över för att
säkerställa bästa inköpspriser.

-

Webbsektionen
Nya sidan fungerar bra, inget nytt att rapportera. Det finns ett
önskemål om fler nyheter på hemsidan vilket vi hoppas kunna
uppfylla. Det viktigaste är att det är sånt som har nyhetsvärde, inte
antalet i sig. Man ska känna att man bör titta på hemsidan för att
veta senaste nytt, men inte känna att det är relevant.
Facebooksidan har gjorts publik som heter Älmhult Linnébygdens
Ridklubb

-

Nicole Starck

Ridskolan
Sandra redogjorde för verksamheten, antal uppsittningar och
hästläget. Personalmöten och Ridlärarmöten genomförs
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regelbundet.
· Nulägesanalysen godkändes av styrelsen.
· Sandra presenterade utbildningsplanen för ridskolan på
styrelsemötet. Förslaget godkändes med reservation för att kunna
göra ändringar. Förslaget ska presenteras den 28/5 kl. 18 och alla
som är nyfikna är välkomna. Beslut togs att Sandra fick tillåtelse att
anställa ytterligare en ridlärare för att kunna uppfylla
utbildningsplanen.
· Plan för ett nytt koncept som kallas ledarskolan presenterades av
Sandra. Styrelsen tog beslutet om att godkänna och implementera
planen för ledareskolan. Även detta kommer att presenteras på
mötet den 28/5.
· Prissättning godkändes för kommande verksamhetsår och en
rabatt på alla uppsittningar på 20 % därför att den nya
utbildningsplanen implementeras. Vid förändringar fungerar det
inte perfekt från dag 1 och därför vill vi möta våra medlemmar
med en kompensation för detta, men vi är övertygade om att
utbildningsplanen kommer att bli mycket bra långsiktigt. Rabatten
gäller under hösten 2013. Även detta kommer att presenteras på
mötet den 28/5.
-

Ekonomi
Ekonomi bordlades för att hanteras i sin helhet vid ett separat
möte.

-

Tävling
Nationell ponny nästa tävling den 25-26 maj.· Vi har idag (17/5) 158
starter vilket nog bör stiga något efter denna helgen (18-19/5) och vi har
tagit bort e-anmälningsavgift. Minskat antal starter trend i hela landet
enligt förbundet. Vi satsar på att denna tävling ska marknadsföra oss för
framtiden.
· Lokal dressyrtävling häst 9/6
· Sveland cup final ponny och häst 15-16 juni, öppen för andra ekipage
också utom finalklassen
· Nationella 9-11 augusti

-

Nicole Starck

Träningssektionen
Alla träningar är just nu fulla och rullar. Dressyr för Jenny och
Christina. Hoppning för Anna-Karin nya tillfällen till tillgängliga
innan sommaruppehåll. Tömkörning för Cissi, nytt datum 17/6.
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§ 19

§ 20

Övriga frågor
- Datorer
Ridskolan har behov av nya datorer, nuvarande behöver ett annat
operativsystem för att klara daglig drift. Datorerna håller i
dagsläget på att upphandlas.
-

Justeringsman
Beslut togs om att vi i fortsättning endast behöver ha en
justeringsman.

-

Idrottsskolan
Desiree var i full gång med att planera avslutningen den 22/5 på
Älmekulla. Fanns ett behov av visitkort eller skyltar som tyvärr inte
gick att lösa denna gången.

-

Bryggorna
Bryggorna vid Bökhult och Möckelns badplatser är nu sjösatta. Då
det är ett ganska tungt jobb bestämdes att inte samma personer
ska behöva göra detta varje år.

-

Nulägesanalys och workshop
30 maj är avsatt en workshop för styrelsen för att jobba vidare
med nuläget som utgångspunkt och blicka frammåt.

-

Nytt koncept för externa tränare
Sandra presenterade på mötet ett nytt koncept för externa
tränare. Detta förslag godkändes. Externa tränare skall vara
godkända av styrelsen. Externa tränare kommer även erlägga
ridhushyra enligt taxa hädanefter. Avtal kommer att tecknas med
varje tränare och kommer vara terminsvis.

-

Bemanning ridskole stallet midsommar
Finns ett behov av hjälp med ridskolestallet i midsommar.
Styrelsen skall återkomma till Mia om de har möjlighet att hjälpa
till.

-

Klubbtröjor
Finns ett önskemål om att även kunna köpa en klubbtröja i
funtionsmaterial i vår klubbshop. Kristina ska undersöka detta
närmare.

Avslut av möte och nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 18/6 kl 18:00
i kafeterian.

Nicole Starck
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............................................................
Nicole Starck sekreterare

Nicole Starck

..........................................................
Justeras: Andreas Vindstierna
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