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Närvarande: Ulf Almblad, Cecilia LodeliusBacklund, Desirée Ördén, Lina Löfgren, Kristina
Wirland Svensson och Andreas Vindstierna. Maria
Wüllrich Carlsson, Yvonne Jonsson
Från US: Klara J och Frida K
Ridskolechef Sandra Ruuda
Frånvarande:
Ulrika Wahlgren

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 39

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 40

Information
Uppdatering inför verksamhetskonferensen på
Möckelsnäs den 22-23 augusti för revidering av
måldokument och utbildning i Den gröna linjen

§ 41

Rapporter
Ridskolechefens rapport
Antalet ridande vid start av höstterminen ligger på +52%
jämfört med samma period föregående år, i faktiska
siffror vid räkning i mitten av augusti, 206 ridande.
- Yvonne och Maria är ansvariga för att
fortsättningsvis marknadsföra ridskolan för att får
ytterligare ridande.
- Ulf är ansvarig för att rekrytera ersättare till Linn
under hennes föräldraledighet (från årsskiftet ca).
- Offert är lämnad av Ruuda Consulting för fortsatt
skolhästutbildning en gång per vecka av Sandra.
Styrelsen är generellt positiv, men avgörande är
ekonomin.
- Fördelning av arbetsuppgifter när Sandra slutar är
gjord och presenterades och godkändes av
styrelsen.
- Karin övertar ridskolans rapportering och för att
kunna delta personligen i mötena ska Ulf reda ut
vilka dagar kommande styrelsemöten ska ligga för
att det ska fungera.
- Projektupplägg för skolhästarna presenterades och
godkändes (innebär att instruktörerna
vidareutbildar hästar genom t.ex.
tävlingsdeltagande. Detta görs på fritid, ej betald
arbetstid och får inte menligt påverka
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lektionsverksamheten, då denna är prioriterad.)
Reviderad attestinstruktion godkändes.
Reviderad budget godkändes. Ev. behöver intäkter
för klubbkläder justeras något pga. högre kostnad.
Ordinarie budgetarbete sker under oktober –
november.

Tävlingssektionens rapport
Yvonne presenterade förslag till tävlingskalender 2015.
Styrelsen önskade ytterligare en tidig tävling under
januari, i övrigt ok.
Nationella tävlingarna gick med ca 120.000 kr i överskott.
Cafeteriasektionens rapport
Kristina rapporterade caféterians intäkter vid nationella.
Överskottet låg på 30.000 kr.
Uppmuntran och belöning funktionärer
Beslutades att avsätta 5000 kr till funktionärer som varit
aktiva under tävlingarna. Ulf bjuder in till en
medlemsaktivitet den 11/9 med hamburgertallrik på
Sjöstugans camping.
Samtidigt poängterades vikten av att engagera fler
funktionärer vi tävlingar och andra aktiviteter och TS fick i
uppdrag att ta fram ett koncept som kan användas av
ridskolan.
Anläggningen
- EU-bidraget för de nya betesmarkerna som
ridklubben disponerar måste redas ut med tidigare
användare av marken, Ulf fick detta uppdrag.
- Ulf träffar Thomas Franzen från kommunen för att
titta på sargen i ridhuset som är i stort behov av
reparation.

Ulf

Per Gill/TS

Ulf

Sponsring
Då Sparbanken Eken går in som största sponsor för
ridskolan har överenskommelse träffats, som gäller 20142019:
- Två skyltar i ridhusen
- Ett företagsevenemang/år
- Sparbankens logotype ska användas tillsammans
med all marknadsföring som handlar om ridskolan.
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§42

Övriga frågor
-

-

§43

Nytt uppstallningsavtal
Ridskolechefens förslag till uppstallningsavtal
diskuterades och styrelsen beslutade att uppdra
Maria och Lina L att göra en ny klockning av
tidsåtgång för de servicetjänster som erbjuds,
konkurrentanalys och komma med förslag till nytt
avtal till nästa möte. Målet är att uppstallningen
ska upplevas attraktiv och gå från dagens 50%
beläggning till 80% beläggning.

Maria & Lina

Klubbshop
T-shirt, många färger erbjuds till alla och framför
allt till barn för en kostnad av 80 kr.
En tanke för framtiden är att erbjuda en ”goodiebag” när man tecknar sig för ridterminen.

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet. Nästa möte den 2/9 kl 18:00 i
cafeterian. Ulf är fikaansvarig.

Ulf

Älmhult den 29/8 2014

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

Yvonne Jonsson

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