Protokoll 7 2013 Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2013-10-22
Närvarande: Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia
Lodelius-Backlund, Anna Ingemarsson,Kristina
Wirland-Svensson, Yvonne Jonsson, Desiree
Haglund.
Från U-sekt. Johanna Larsson
Från ridskolan Sandra Ruuda, ridskolechef
(adjungerad).
Frånvarande: Andreas Vindstierna

§ 38

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

§ 39

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

§ 40

Rapporter
- Ridskolan
Måldokumentet justerat enligt förslag och förses med
versionsnummer.
Låneponnyerna är nu inne i verksamheten och skolas parallellt in.
Pris avtalat med Roland Fransson om ponnyerna ska köpas. Detta
bör avgöras före sommaren, då de annars går till
uthyrningsverksamhet.
I övrigt enligt utskickad rapportering.
-

Ekonomi
Med måldokumentet som bas beslutade styrelsen att arbeta efter
detta och därmed också uppnå ett plusresultat på 100 000 kr
under 2014.
Ridskolan fick uppdraget att göra kvartalsvisa avstämningar.

-

Webbsektionen
Inget att rapportera.

-

Sponsorsektionen
Rapporterades att Ruuda Consulting AB har tagit initiativ till att
sponsra med profilkläder för personalen. Styrelsen framför sitt
tack för denna sponsring.
I övrigt inget att rapportera från sponsorsektionen.

-

Tävlingssektionen
Ansökningar om nästa års tävlingar inlämnade till förbundet.
Förslag om förmåner och villkor för egna tävlingsryttare skall
lämnas till nästa styrelsemöte.

Yvonne Jonsson
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§ 41

§ 42

-

Cafeteriasektionen
Initiativ taget för att hålla cafeterian öppen som värmestuga under
ridskolekvällar.

-

Ponnysektionen
Inget att rapportera.

-

Ungdomssektionen
Workshop planeras med ungdomssektionen den 30/10.
Flera barnkalas har genomförts och ytterligare är på gång.
Aktiviteter med övernattning under Halloween.
Julshow planeras till den 15/12, 8/12 träning. Styrelsen har
engagerats för käpphästkadrilj.

Övriga frågor
- Uppstallningsavtal
Nytt avtal klart. Behov av att kampanja det nya avtalet. Maria,
Yvonne och Desiree uppdrogs att planera för hur vi kan
marknadsföra nya avtalet.
-

Lotterier
Eftersom lottförsäljning enligt tidigare beslut ska ske på frivillig
basis är det av vikt att man informera om vad eventuella intäkter
för lotterier går till, så att det blir ett tydligt mål med försäljningen.
Detta kan t.ex. gå till inköp av en ny häst.
Beslutades att vi ska sälja Bingolotters kalender och lotter till
uppesittarkvällen.
Information och utdelning av lotter ska ske genom information i
samband med teorin, information på hemsidan, mejl och anslag.

-

Anläggningsavgiften för 2014
Yvonne fick uppdraget att lämna förslag till nästa styrelsemöte om
justering av avgifterna för 2014 års anläggningsavgift.

Avslut av möte och nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 26 november
kl 18:30 i teorisalen.
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Yvonne Jonsson sekreterare
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