Protokoll 4, 2013 Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2013-06-18
Närvarande: Andreas Vindstierna, Cecilia LodeliusBacklund, Kristina Wirland-Svensson, Nicole Starck,
Desiree Haglund, Anna Ingemarsson, Yvonne
Jonsson och Johanna Larsson (US). Från ridskolan
deltog Sandra Ruuda, ridskolechef.
Frånvarande: Maria Wüllrich-Carlsson och Moa
Nilsson.

§ 21
§ 22
§ 23

Mötet öppnades
Andreas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Till justerare valdes Anna I.
Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll som lades till handlingarna.
Rapporter
- Ungdomssektionen
Tar sommaruppehåll nu.
-

Sponsorsektionen
Inbokat möte med tänkbar sponsor senarelagt (av företaget). Ska
också försöka hitta sponsor för nya teorisalen i boningshuset.

-

Kafeterian projektgruppen
Kristina tar formellt över ansvaret att driva kafeterian, nästa
utmaning de nationella tävlingarna. Uppstartmöte bokat den 2/7.

-

Webbsektionen
Pressrum ska läggas till som en digital plats där man kan se vad
som skrivits om ridklubben i pressen.
Information om ridhustider kommer att uppdateras via kalendern
på hemsidan så att man alltid hittar aktuell information här.

-

Ridskolan
Sandra redogjorde för verksamheten och hästläget. Hästen Jack är
till salu då han inte passar som ridskolehäst.
Information om pågående personalrekrytering. Information till
medlemmarna så snart allt är klart.
Klubben har fått 30.000 kronor i bidrag för hösten genom
Idrottslyftet för bl.a. ledarskolan.
Ledarskolan har haft första informationsträff och sex ledare är
rekryterade (fyra helt klara och för två saknades ännu målsmans
underskrift).

-

Privatstallet
Beslutades att nuvarande joursystemet ersätts med nytt system
som bygger på timanställning för att göra tjänster i lektionsstallet.
Nytt upplägg är planerat att gälla från 1 augusti. Planeras också en
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workshop med hyresgästerna i privatstallet för att diskutera
möjligheter och önskemål inför framtiden. Denna workshop är
planerad till den 12 september.
Sandra träffar privatstallet för information om nytt upplägg.
-

Ekonomi
Ekonomin kommer att diskuteras i sin helhet vid ett ekonomimöte
den 29 september kl 18-21.

-

Tävling
Sveland cup gav ett överskott på ca 17,000 kr.
Lokal dressyr underskott på ca -1500 kr, skälet till underskottet är att
kostnaden för Röda Korset är mycket högt. I annat fall hade vi haft
överskott.
Nationella tävlingarna den 9-11 augusti. Sponsorer behövs till denna
tävling, uppdrag att tillsammans med sponsorsektionen titta på möjliga
sponsorer.

-

Träningssektionen
Alla träningar är just nu fulla och rullar.

-

Sponsorsektionen
Ska försöka hitta sponsor för nya teorisalen i boningshuset.

Ponnysektionen
Enligt besked ok att hålla Pay&Jump så länge man är tydlig med att
ingen kollektiv försäkring gäller, utan varje deltagare från andra
klubbar måste själv se till att man är försäkrad.
Övriga frågor
- Klubbkläder
Kristina visade prover på fler klubbkläder till klubbshopen.
Beslutades att vi ska utöka sortimentet med en funktionströja som
kommer att kosta ca 150 kr, en softshell-väst som kommer att
kosta ca 500 kr.
Kristina tar också fram förslag till en take away mugg för varm
dryck och väska/sportbag.
T-shirt ska tas fram till ledarskolan.
Avslut av möte och nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 13/8 kl 18:00
i kafeterian.
-

§ 24

§ 25
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