Protokoll 7, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2014-06-17
Närvarande: Ulf Almblad, Cecilia LodeliusBacklund, Desirée Ördén, Lina Löfgren, Kristina
Wirland Svensson och Andreas Vindstierna.
Från US:
Ridskolechef Sandra Ruuda
Från TS: Per Gill
Frånvarande:
Maria Wüllrich-Carlsson, Yvonne Jonsson, Ulrika
Wahlgren, Clara Johansson och Frida Käll

§ nr

Ärende

§ 34

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 35

Val av sekreterare för mötet och justerare
Sandra utsågs att föra protokoll och Andreas valdes till justerare.

§ 36

Rapporter
Ridskolechefens rapport
Föreslagen reviderad budget för 2014 fastställdes av styrelsen.
Föreslagen budget för 2015 fastställdes av styrelsen.
Föreslagen budget för 2016 fastställdes av styrelsen.
Föreslagna datum 22-23 augusti för revidering av måldokument och
utbildning i Den gröna linjen fastställdes av styrelsen.
Styrelsen beslutade att uppdra åt ridskolechefen att utarbeta ett förslag
till förbättring av uppstallningsavtalet i Bockatorp. Förslaget ska finnas till
styrelsemötet i augusti.
Tävlingssektionens rapport
Per Gill rapporterade att det andra pay ´n jump-arrangemanget hade
inbringad 4560 kr.
Det är tre lag anmälda inför serierna i höst.
Per flaggade för att föreningen behöver fundera på rekrytering och
utbildning av nya funktionärer, framför allt hoppdomare och banbyggare.
I de antagna budgetarna för 2015 och 2016 finns beräkningar på att utöka
tävlingsarrangemangens nettoresultat, vilket måste utarbetas en konkret
plan för hur det ska ske.
Cafeteriasektionens rapport
Kristina rapporterade caféterians intäkter vid de två pay ´n jumparrangemangen.
Styrelsen beslutade att införskaffa en mobil kortläsare för att kunna utöka
försäljningen i caféterian. Den ska även kunna användas av ridskolan vid t
ex märkesförsäljning.
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Sponsorsektionens rapport
En skriftlig rapport har lämnats och lagts till handlingarna från
sponsorsektionen.
§37

§ 38

Övriga frågor
-

Bryggiläggning
Styrelsen framförde sitt tack de alla som varit med och hjälpt till
med bryggornas iläggande. Styrelsen fördelade städning och tillsyn
av stränderna mellan sig under sommaren. Sker på fredagen. Per
har nyckeln till bommen i Bökhult.
Vecka
26 – Lina
27 – Desiree
28 – Ulf
29 – Andreas
30 – Cessan
31 - Kristina

-

Nominera till eldsjälsgalan
Kristina lyfte förslaget att föreningen borde nominera någon av
sina flitiga medlemmar till eldsjälsgalan eftersom det finns gott om
dem i föreningen.

-

Styrelsens tack
Kristina överlämnade blommor och ett tack från styrelsen till Ulf
och Sandra för deras arbete för att förhandla fram finansiell
lösning för föreningen.

-

Ride for cancer
Styrelsen beslutade att det ska finnas en insamlingsbössa vid
cafeterian för ändamålet vid de nationella tävlingarna i augusti.

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet. Nästa möte den 19 augusti kl 18:00 i cafeterian.

Gemla 2014-07-02

............................................................
Sandra Ruuda sekreterare

..........................................................
Ulf Almblad, vice ordförande
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