Protokoll 8, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2014-09-24
Närvarande: Ulf Almblad, Cecilia LodeliusBacklund, Desirée Ördén, Lina Löfgren, Kristina
Wirland Svensson, Maria Wüllrich Carlsson, Ulrika
Wahlgren
Från US: Klara J och Frida K
Adjungerad: Per Gill
Ridskolan: Karin Svensson
Frånvarande:
Yvonne Jonsson och Andreas Vindstierna

§ nr

Ärende

§ 44

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 45

Information
Maria W Carlsson utsågs till tf protokollförare.

§ 46

Rapporter
Ridskolans rapport
Rapporten som lämnats ansågs hålla en bra och
information nivå. Ponnyridningen den 27/9 diskuterades
och löstes. Svårt med funktionärer till ponnyridningarna.
Karin och Fältenborg skulle pratas vid och enda gången vi
deltar i höst är nu vid julskyltningen. Karin fick i uppdrag
att kolla med Eva-Lena så att vi fått 500kr per gång vi varit
där enligt överenskommelse med Handelsplats Älmhult.
Tävlingssektionens rapport
Ingen
Cafeteriasektionens rapport
Fantastiskt! Men svårt med funktionärer.
US rapport
Styrelsen antog utmaningen att ha en programpunkt på
julshowen som är den 14/12. Lina Löfgren sammankallar
och ansvarar från styrelsens sida.

§47

Ansvarig

Karin

Kristina

Lina och US

Övriga frågor
-

Bryggorna skall upp
Per Gill fick i uppdrag att se till att boka med
Andreas samt att samordna arbetsuppgiften.

-

Ekonomiska läget
 Intäkter och utgifter i resultatrapporten
och i Ulfs mail diskuterades.
 Ulf, Cessan och Eva-Lena har tagit rollen att

Yvonne Jonsson
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ta kontroll över budget, inkomster och
utgifter.
 Cessan organiserar försäljning av något
slag; tex kolor eller korv inför julen.
 Bingolotter 200 beställda, alla medlemmar
skall sälja eller köpa.
 Alla ombeds tänka till kreativt för att agera
och dra in pengar snabbt.

§48

-

Träningsläger för styrelsen den 11/10
Styrelsen representeras av Ulf, Desiree, Cessan.
Även Andreas skall tillfrågas av Ulf.

-

Nytt uppstallningsavtal
Uppstallningsavtalet samt de mätningar och
förslag som Lina/Maria inlämnat inför
styrelsemötet diskuterades. Målet är att
uppstallningen ska upplevas attraktiv och gå från
dagens 50% beläggning till 80% beläggning. Maria,
Lina, Karin och Ulf fick i uppdrag att arbeta vidare i
frågan.

-

Klubbdag den 4/10
Kristina W och Mia samordnar. Utdelning av info
lappar görs gemensamt av hela styrelsen.

-

Sandra Ruuda konsultuppdrag framöver
Ulf redogjorde för förslag till konsultuppdrag
under hösten 2014. Innehållandes
skolhästutbildning och bidragsansökningar samt
stöttning av ordföranden. Styrelsen avslog
upplägget med hänsyn till kostnad som
presenterades och det ekonomiska läget i klubben.

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet. Nästa möte den 28/10 kl 18:00 i
cafeterian. Lina Löfgren är fikaansvarig.

Ulf

Älmhult den 12/10 2014
............................................................
Maria W Carlsson mötessekreterare

Yvonne Jonsson

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