Protokoll 9 2013 Älmhult Linnébygdens
Ridklubb

2014-01-14

Närvarande: Maria Wüllrich Carlsson, Andreas
Vindstierna, Desiree Haglund, Cecilia Backlund,
Yvonne Jonsson och ridskolechef Sandra Ruuda
(adjungerad). Valberedningen deltog, representerade
av Joakim Wäppling och Jennie Simon
U-sekt: Johanna Larsson
Frånvarande: Anna Ingmarsson, Kristina Virland
Svensson,

§ 50

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

§ 51

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

§ 52

Valberedningen
Redogjorde för läget inför årsmötet och brev till medlemmarna om att
aktivitera sig i styrelse och sektioner läggs ut på hemsidan

§ 53

Rapporter
- Ridskolan
Avrapportering enligt tidigare utsänt material.
- Attestinstruktion godkändes
- Nyckeltal fastställdes
- Måldokumentet Gröna Linjen fastställdes med kompletteringar
-

Webbsektionen
Inget att rapportera.

-

Tävlingssektionen
Första tävlingen 1/3 finns proposition på TDB.
Klubben har anmält ett lag till dressyrallsvenskan div III, som rids
under våren. Älmhult arrangör av första deltävlingen som är den
20/4.

-

Cafeteriasekt
Öppningen under minihoppningen söndagen innan jul och det blev
mycket lyckad med många starter , nettokassa ca 900:Främsta fokus nu ligger på att hitta fler som kan engagera sig i
sektionen framöver.

-

Klubbshopen
Nyhet i sortimentet är en svart fleecefodrad mössa för 90:-. Den
andra tänkta nyheten vinterparkasen fick dras tillbaka pga. brister i
kvaliteten. Ingen ersättare till parkasen än.
Fler produkter som t.ex. ryggsäck och thermo-mugg ev på gång.

Yvonne Jonsson
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§ 54

-

Lotterier
Försäljningen av Bingolottos kalendrar och uppesittarlotter var
måttlig. Det såldes 43 kalendrar och 115 lotter. Netto ca 3400:vilket är en besvikelse med tanke på arbetsinsatsen av ett fåtal.

-

Sponsorsektionen
Inget att rapportera

-

Ungdomssektionen
Julshowen gett bra överskott i cafeterian. Man planerar sitt
årsmöte samma dag som övriga föreningen, dvs den 23/2, men
tidigare på dagen.

-

Ekonomi
Reviderad budget för 2014 godkändes, innebär ett mindre
överskott.

Övriga frågor
Årsmötet
Tidpunkt för årsmötet den 23/2 kl 16:00.
Beslutades att kallelse till årsmötet ska ske via hemsida och Facebook. Ej
postutskick som tidigare år.
Till årsmötet kommer styrelsen föreslå oförändrade medlemsavgifter för
2015.
Verksamhetsberättelse sammanställs och läggs ut på hemsidan, Yvonne
ansvarig.

§ 55

Avslut av möte och nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är den 11/2 kl
18-19:45.
Plats teorilokalen, alternativt cafeterian, Maria bekräftar.

Älmhult 2014-02-08
............................................................
Yvonne Jonsson sekreterare

Yvonne Jonsson

..........................................................
Justeras: Andreas Vindstierna
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