Protokoll 8 2013 Älmhult Linnébygdens
Ridklubb

2013-11-26

Närvarande: Maria Wüllrich Carlsson, Andreas
Vindstierna, Kristina Wirland-Svensson, Desiree
Haglund, Yvonne Jonsson och ridskolechef Sandra
Ruuda (adjungerad).
U-sekt: Johanna Larsson, deltog ej under punkten
ekonomi
Frånvarande: Cecilia Lodelius-Backlund

§ 45

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

§ 46

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

§ 47

Rapporter
- Ridskolan
Avrapportering enligt tidigare utsänt material.
Sandra fick uppdraget att organisera ett möte för medlemmar för
att fånga upp behov och önskemål om träningar och
klubbtävlingar och klubbmästerskap. Syftet är att fånga upp vilka
behov alla olika medlemmar har för sin utveckling och. Detta möte
ersätter tidigare s.k. tränarmöten och kommer att genomföras
under januari månad, förslag på datum onsdag den 22/1 kl 18-20.
-

Webbsektionen
Inget att rapportera.

-

Tävlingssektionen
Årets tävlingar slutförda. Inför nästa år har följande
tävlingsansökningar lämnats in:

-

1/3 regional hoppning häst
10-11/5 lokal hoppning ponny + häst
24-25/5 nationell hoppning ponny
8/6 regional och lokal dressyr häst (tävl. ansökan ännu ej
behandlad av distriktet)
8-10/8 nationell hoppning häst (tävl. ansökan ännu ej behandlad
av förbundet)
30-31/8 elittävling, kval VW cup (tävl. ansökan ännu ej behandlad
av förbundet)
11/10 lokal hoppning ponny
12/10 lokal hoppning häst (tävl. ansökan ännu ej behandlad av
distriktet)

-
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Förmåner för tävlande i klubben 2014
Beslutades att följande två förmåner ska gäller för tävlande i
Älmhult Linnébygdens Ridklubb under 2014:
50% rabatt på startavgifter hemmatävlingar under förutsättning
att tävlande (eller den man skickar i sitt ställe) hjälper till med
banbyggnad eller bortplockning av hinder/dressyrstaket vid aktuell
tävling. Detta ska anmälas till sekretariatet som då lägger in rabatt
(alltså ingen rabatt genom TDB, utan hos sekretariatet).
Licensavgifter återbetalas vid årets slut. Förutsätter minst fem
genomförda tävlingar, hemmatävlingar ej inkluderade (meeting
räknas som en tävling). Dokumentation ska lämnas till klubben
senast under december månad samma år.
Motprestation är att ställa upp som funktionär vid minst fyra
tävlingsdagar på hemmaplan (dokumenteras av tävlingssektionen).

§ 48

-

Cafeterian
Håller nu öppet vardagkvällar med självbetjäning så att man kan
värma sig där när man väntar eller vill titta på ridande.
Under klubbtävlingar sköts cafeterian av ungdomssektionen.

-

Ungdomssektionen
Fler barnkalas på gång.
Kommande aktiviteter är ponnyridning under julskyltningen 1/12
och julshow den 15/12.

-

Sponsorsektionen
Julmingel planerat med Atterviks 8/12, men är ännu ej bekräftat.

Övriga frågor
Anläggningskort 2014
Beslutades att höja avgifterna enligt nedan samt införa möjlighet till att
lösa månadskort.
Endagskort 50 kr
Månadskort 400 kr
Halvår (1/1-30/6 eller 1/7-31/12) 800 kr
Helår (kalenderår) 1200 kr
Familj 1600 kr
Då anläggningen är kostbar och allas angelägenhet är det viktigt att den
underhålls och att alla mockar efter sig. Därför kommer den som inte
mockar efter sig debiteras med 500 kr om man underlåter att mocka efter
hästen. Vid ridning på anläggningen utan giltigt anläggningskort kan
klubben fakturera en straffavgift på 500 kr utöver själva
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anläggningskortet.
Lediga tider i ridhus och på banor.
Ny teknisk lösning kommer att införas from 1/12 2013 så att var och en
som har löst anläggningskort får en inloggning som gör det möjligt att
direkt i datorn eller i mobilen kontrollera tillgänglighet. Detta kommer att
komplettera kalendern på hemsidan och vara enklare att kontrollera
aktuella ridhustider m.m.
Ekonomi
Ekonomiläget diskuterades och med den budget som är lagd och med
nuvarande utveckling går verksamheten åt rätt håll. På kort sikt är
ekonomisk uthållighet av stor vikt, på lång sikt är det viktigt att styrelsen
fortsätter att driva enligt beslutat måldokument för ridklubben 20142016, men också att fortlöpande diskutera bidragsfördelning till
idrottsföreningar med Älmhults kommun.
Arbetsmöte med styrelsen och ridskolechefen är planerat till den 9/1 kl
18-21.
§ 49

Avslut av möte och nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är den 17/12 kl
18-19:45, Yvonne ansvarig för fika.
Plats teorilokalen, alternativt cafeterian, Maria bekräftar.

Älmhult 2013-11-27
............................................................
Yvonne Jonsson sekreterare
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..........................................................
Justeras: Andreas Vindstierna

Sidan 3

02/12/2013

