Protokoll 5 2013 Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2013-08-13
Närvarande: Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia
Lodelius-Backlund, Kristina Wirland-Svensson,
Nicole Starck, Desiree Haglund och Yvonne
Jonsson. Emma Larsson och Frida Käll deltog under
punkten rapport ungdomssektionen.
Från ridskolan Sandra Ruuda, ridskolechef.
Frånvarande: Anna Ingemarsson, Moa Nilsson och
Andreas Vindstierna.

§ 27

Mötet öppnades
Maria hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Nicole utsågs till att
justera protokollet.

§ 28

Rapporter
- Ungdomssektionen
Barnkalas inplanerade.
Årets julshow ska vara den 15/12.
Framöver är det u-sektionens önskemål att driva cafeterian under
exv. klubbaktiviteter och träningar. Hur detta ska organiseras ska
diskuteras med cafeteriasektionen.
Egen blogg planeras under Horseware.se
Ungdomssektionen har bilder på hästarna (huvuden) som kan
användas till klubbens hemsida.

§ 29

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll som lades till handlingarna.

§ 30

Rapporter forts.
-

Ridskolan
Stort intresse för ridskolan märks och telefonerna ringer
oavbrutet, bara efter första dagen på terminen och antalet ridande
är i dagsläget nästan uppe i samma nivå som i slutet av våren , då
man hade 170 ridande.
Vykortskampanjen har gett resultat.
Hästarna är i god form, två nya ponnyer är på väg in och två
irländska Munsborohästar har kommit. Jack är såld då han inte
passade in i ridskolemiljön utan bättre med en ägare och ryttare.
Ledarskolan har tre stalledare, ytterligare sex stallelever behövs.

-

Manual för tidsrapportering för personalen fastställdes av
styrelsen.
Idrottslyftet beviljat 30,000 kr. Mer pengar ska sökas för det nya
upplägget.
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Klubbtävlingar, hösten 2013:
o 22 september Klubbdressyr
o 20 oktober Klubbhopning
o 10 november Klubbdressyr
o 1 december Klubbhoppning
Information kommer att läggas ut på hemsidan.
-

Privatstallet
Beslutades att subventionera grundhyran med 300 kr/uppstallad
fram till och med december 2013.
Cecilia och Yvonne fick uppdraget att göra nulägesanalys och leda
arbetet med att tillsammans med privatstallskollektivet ta fram
riktlinjer för hur privatstallet ska ledas framöver.
Planerat datum för workshop med privatstallet den 12/9 i
teorisalen kl 18-21.

-

Ekonomi
Överskott genom de nationella tävlingarna, ännu så länge bara
preliminärt resultat, nästa månads utfall kommer ge exakta siffror.

-

Webbsektionen
Hästbilderna ska uppdateras med nya bilder då flera bilder tagits i
stallet tidigt i våras och nya hästar tillkommit. På fråga om
hästarna ska visas från sidan eller bara huvudet var uppfattningen
att sida är bättre men att det vore bra med större bilder.

-

Sponsorsektionen
Inget att rapportera

-

Ponnysektionen
Inte närvarande och inget att rapportera

-

Tävlingssektionen
Rekordmånga starter under våra nationella tävlingar 9-11 augusti.
Ca 750 starter och tävlingshelgen blev en stor framgång tack vare
en mycket bra och väl fungerande funktionärskår och därmed
också ett ekonomiskt överskott.
Enkäten som klubben ber de tävlande fylla i för att få feedback
vittnade om att man tycker att Älmhult är en mycket trevlig
tävlingsplats och att vi har ett bra bemötande. I svaren kunde man
utläsa att två förbättringsområden finns.
Beslutades att avsätta 22,000 kr till tävlingssektionen för att byta
ut befintliga datorer samt inköp av kringmaterial till våra hinder
enligt specifikation. Susanne Brehmer och Eva-Lena Arnesson fick
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uppdraget att ordna den mest prisvärda datorlösningen.
-

Cafeteriasektionen
Tävlingshelgen innebar bra resultat också för cafeterian och ökade
intäkter jämfört med föregående år. Ungdomssektionen drev
kiosken.

§ 31

Övriga frågor
- Träning centrerad ridning, 15 september
Camilla Ljungqvist kommer att hålla träning i centrerad ridning i
stora ridhuset. Information via hemsidan.

§ 32

Avslut av möte och nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 10/9 kl 18:00
i cafeterian.

Älmhult 2013-08-18

............................................................
Yvonne Jonsson sekreterare

Yvonne Jonsson
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Justeras: Nicole Starck
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