Protokoll vid medlemsmöte för Älmhult
Linnébygdens Ridklubb
2014-05-18

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.
Mötesordförande
Per Gill valdes till ordförande för medlemsmötet.
Information om det ekonomiska läget
Ulf redogjorde för ekonomin och verksamheten. Pengar behövs både för
att förbättra ekonomin på kort och på lång sikt. Därför pågår diskussioner
med Älmhults kommun, Sparbanken Eken och IKEA. Det finns en vilja att
hjälpa klubben men kräver också kraftåtgärder från klubbens sida.
Åtgärder som diskuteras är lättnader för lån/amorteringar från bankens
sida och motsvarande från kommunen. IKEA kan tänka sig att gå in med
en engångssumma som stöd, men förutsätter då att alla parter bidrar.
Klubben har idag knappt en miljon i skuld hos banken och ca 200.000 kr i
skuld hos kommunen. Lånen har tagits för att bl.a. finansiera utebanan
och för att köpa in ca tio hästar som ersättning för de som inte längre
kunde användas i verksamheten.
I det korta perspektivet är en nödvändig åtgärd att säga upp kontraktet
med vår ridskolechef, styrelsens ansvar.
Förslag till finansiering
Styrelsen presenterade förslag till ökad finansiering och för att skära i
kostnaderna.
- Att säga upp avtalet med ridskolechefen är en åtgärd som i det
korta läget kan minska kostnaderna
- Styrelsen gör krafttag för att öka de tävlingar som kan ge mest
intäkter, detta kräver i sin tur fler funktionärer och
- Krafttag för att få in fler sponsorer
- Erbjuda medlemssponsring i form av 1000-kronorsklubben (skylt
med namn i ridskolestallet) Se bilaga
- Möjligheter att köpa Guldkort, dvs ett presentkort på valfritt
belopp som sedan kan lösas in som lektioner. Se bilaga
- Finansiera en häst. Se bilaga
- Öka antalet ridande, från dagens 213 ridande till 250 ridande
(skulle vi komma upp i 300 ridande skulle vi få ett överskott)
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Kommentarer från medlemmarna
- Viktigt att behålla nuvarande instruktörer som är viktiga spelare
för att behålla den kvalitet som ridskolan har uppnått under det
senaste året med satsning på upplägg och träning av skohästar
- Åtgärder för att få fler privatryttare att köpa anläggningskort,
tillgängligheten till ridhus upplevs som begränsad
- Engagera föräldrar och ridlever som funktionärer genom att
schemalägga dem för tävlingar och cafeteria
- Fler andra aktiviteter, som t.ex. gemensam grillning eller
loppmarknad under helger
- Hyra ut anläggningen för andra evenemang (t.ex.
unghästbedömningar, lån av hoppbana med hinder)
(övriga förslag se resultat från workshop, nedan)
Workshop
Medlemmarna fick i grupper diskutera möjliga aktiviteter och resultaten
redovisades gruppvis:
Vad

Förslag från/ansvarig

•

Tävlingssektionen

•

•
•
•
•
•

Susanne Brehmer Klara J

Se över tävlingskalendern vilka tävlingar som ger
o Högst intäkter
o Inte kolliderar etc
Ha olika upplägg på lektionerna
o 45 teori + 45 ridning
o 15 teori + 45 ridning
o Eller annat? För att få fler ridande
Ha lektioner på söndagar, eftermiddag, kväll
Fler barnkalas = potentiella nybörjare
Fråga fler skolor i andra kommuner om idrottsdagar,
friluftsdagar
Fråga Osby kommun om de har idrottsskola. De kan
då ha ridning hos oss.
Nationella i augusti -> fler sponsorer ger större
intäkter

Ridskolan

Ridskolan
Ridskolan/Usektionen
Styrelsen
Styrelsen
Yvonne/Maria
Cessan, Lena A, Eva

•
•
•
•
•

Bilbingo sommartid (ej samtidigt som Osby och
Liatorp) ger välkomna intäkter
Ha Cafeterian öppen på lektionstid (enkelt: kaffe,
godis, läsk -> pengar)
Speciella Osby-grupper (få adresser på medlemmar i
Osby RF från Ridsportförbundet och göra utskicka ->
fler ridande
Loppis, bordshyra t.ex. söndagar. Fikaförsäljning ->
hyran av bord/plats och fikaförsäljning
Information i skolorna om ridskolan, på anslagstavlor
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•

(som exv hockeyn gör). Prova-på-erbjudande -> fler
ridande
Friluftsdag, alternativt val för eleverna -> fler
ridande/pengar
Siv, Annika, Henrik

•
•
•
•
•
•

Hyra ut hoppbanan med hinder uppe
Ta/få hit bra tränare för helgträningar
Få hit unghäst 3-4 års tävlingar
Prata med avelsföreningar (flera olika) för att ”sälja in
vår anläggning”
Använd föräldrarkrafter till tävling
Styra upp höst/vinter, ridhustider, så att fler
privatryttare skaffar anläggningskort

Ridskolan
Tävlingssektionen

Tävlingssektionen
Ridskolan/Tävl sektionen

Anette Ohlsson , Ylva Nilsson
+?

•

•
•
•
•

www.ravelli.se säljs likadant som Newbody men varje
paket kostar 200 kr, föreningen tjänar 55 kr/paket.
200 paket måste säljas för fraktfritt. Innehåller
bäddset, handukset, basplagg, underkläder
Upprätta cafeteriaschema
Lotteriringar vid tillställningar, man kan exv vinna en
ponnyridning, inga revolutionerande pengar men,
men…
Hitta sätt att få börja rida, även om föräldern inte vill
vara i stallet (men är villig att betala)
Ridning för killar

Mötet avslutas
Per avslutade mötet och tackade för engagemanget.
Älmhult 2014-05-18

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

Yvonne Jonsson

..........................................................
Per Gill, mötesordförande
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Bilaga till protokoll från medlemsmöte 2014-05-18.
Styrelsens förslag till finansiering från medlemmar:
För att anmäla sig till sponsring kontakta Maria Wüllrich-Carlsson, Sandra Ruuda eller
lämna in din anmälan till Ridskolans kontor. Du kan också mejla till: info@alirk.se
1. 1000-KRONORSKLUBBEN
Skänk 1000 kr och bli medlem i 1000-kronorsklubben. Du får en skylt i
ridskolestallet med ditt namn. (Du bestämmer själv om du vill fortsätta ditt
åtagande efter första året.)
Faktureras.
Anmälan till sponsring:
Namn:
E-postadress:
För att anmäla sig till sponsring kontakta Maria Wüllrich-Carlsson, Sandra
Ruuda eller lämna in din anmälan till Ridskolans kontor. Du kan också mejla
till: info@alirk.se
2. GULDKORT
Köp ett Guldkort om 1000 kr eller mer. Presentkort som kan utnyttjas i
Ridklubbens hela verksamhet under de kommande fem åren. Ett sätt att
betala in nu, hjälpa klubben nu med pengar men kunna nyttja beloppet själv
längre fram när klubben har bättre ekonomi.
Engångsinsats
Faktureras
Anmälan till sponsring:
Namn:
E-postadress:
För att anmäla sig till sponsring kontakta Maria Wüllrich-Carlsson, Sandra
Ruuda eller lämna in din anmälan till Ridskolans kontor. Du kan också mejla
till: info@alirk.se
3. FINANSIERA EN HÄST
Två alternativ till finansiering:
- Eget kapital
- Lån på Sparbanken Eken
Du äger hästen. Avtal skrivs med klubben om ridskolans nyttjanderätt.
Klubben står för alla driftskostnader.
Engångsinsats.
Kontakta Sandra Ruuda för mer information om vad detta innebär och att
äga en ridskolehäst.
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