Protokoll 6 2013 Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2013-09-10
Närvarande: Andreas Vindstierna, Kristina
Wirland-Svensson, Desiree Haglund,
Yvonne Jonsson och Johanna Larsson
ungdomssektionen.
Från ridskolan Sandra Ruuda, ridskolechef.
Frånvarande: Anna Ingemarsson, Moa Nilsson,
Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia Lodelius-Backlund

§ 33

Mötet öppnades
Andreas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Desiree gick in som
ersättare för ordinarie ledamot och utsågs till att justera protokollet.

§ 34

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

§ 35

Rapporter
- Ridskolan
Fortsatt ökning av antalet ridande, nu uppe i 189 bokade
uppsittningar.
Tre ponnier inlånade från Roland Fransson till verksamheten.
Russtoet ska ev lämnas tillbaka.
Diskussioner pågår om att ha delfodervärd till Dixie.
Fyra anmälda till ledarskolan.
Mera betesmark har diskuterats med kommunen.
Traktorgarage diskuteras med kommunen.
Höstlovsplaneringen klar.
Träningar ligger nu under ridskolans regi varför denna punkt inte
kommer att redovisas separat.
Fredrik Gustavsson, B-tränare i hoppning och med stor erfarenhet
kommer att hålla en helgträning den 26-27 oktober.
-

Privatstallet
Workshop med privatstallet den 12/9 i teorisalen kl 18-21.

-

Ekonomi
Siffrorna för augusti inte klara. Total genomgång av ekonomin i
samband med styrelsens ekonomimöte 26/9.

-

Webbsektionen
Presenterade förslag till hur man ska lägga upp sitt uppdrag samt
förslag till hur Facebooksidan ska användas som komplement till
hemsidan och annan information. Spelregler för FB ska läggas till.
Man önskade också att sektionen vid nästa årsmöte ändrar namn
till Infosektionen. Styrelsen antog förslaget.
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-

Sponsorsektionen
Nytt sponsoravtal tecknat med Atteviks. Diskuterades också nya
grepp, t.ex. TV monitor i stallet där man kan köpa in reklamplats.

-

Ponnysektionen
Inte närvarande och inget rapporterat.

-

Tävlingssektionen
Årets sista tävling den 12-13 oktober.
Klubbmästerskap och möjligheter till poängsystem från januari till
december diskuterades. Förutom Klubbmästare bör även årets
tävlingsryttare utses.
Beslutades att tävlingssektionen tillsammans med ridskolan
presenterar ett helt nytt upplägg som ska gälla från och med
årsskiftet. Bör presenteras för styrelsen 22/10 eller den 19/11.
Därefter presenteras nytt upplägg ut på hemsidan.

-

§ 36

-

Cafeteriasektionen
Har inlett samarbete med ungdomssektionen för ökat
öppethållande av cafeterian även i samband med andra
evenemang.

-

Ungdomssektionen
Barnkalas körs fortlöpande och är inplanerade, mycket populära.
Årets julshow ska vara den 15/12 kl 12:00.
Halloweenövernattning planerad den 31/10-1/11.
Föreläsning Madeleine Almqvist den 24/9.

Övriga frågor
- Måldokumentet
Arbetet med måldokumentet är klart och styrelsen godkände
dokumentet. Detta kommer att ligga till grund för fortsatt arbete
där varje ansvarig har uppdraget att bryta ned till delmål och
aktiviteter. Sker förändringar kommer dessa att tas i styrelsen och
läggas som bilagor. Själva måldokumentet uppdateras en gång per
år.
-

Styrelsearbetet
Diskuterades allmänt om vikten av närvaro i möten och i styrelsens
arbete då klubben befinner sig i ett expansivt skede.
Maria fick uppdraget att kontakta de ledamöter som inte kunnat
delta i någon högre grad för att förklara vikten och värdet av allas
närvaro och engagemang.

-

Nicole Starck
Pga utlandsflytt lämnar Nicole styrelsen. Styrelsen framför sitt tack
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för det engagemang som Nicole har visat under året.
-

Arbetsutskottet
Nuvarande arbetsutskott består av Maria, Kristina och Yvonne.
Kristina har meddelat att belastningen är för hög och därför
beslutades att Andreas övertar Kristinas plats.

-

Kommunala bidrag
Klubben har ansökt om investeringsbidrag och har fått 93.000 kr.
Prioritetsordningen för investeringar är:
- filmkamera för lektionsverksamheten
- fler skolhästar
- tvättmaskin till ridstallet
Beslutades att följa denna prioritetsordning. Sandra ansvarig för
att införskaffa filmkamera.
Lån för hästen Pigall ska återbetalas.
Kristina och Andreas fick uppdraget att ta fram förslag till
tvättmaskin.

§ 37

Avslut av möte och nästa möte
Andreas tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 22 oktober
kl 18:00 i cafeterian.

Älmhult 2013-09-12

............................................................
Yvonne Jonsson sekreterare
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Justeras: Desiree Haglund
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