Protokoll 3, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2014-04-23
Närvarande: Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia
Lodelius-Backlund, Kristina Wirland Svensson,
Ulrika Wahlgren, Ulf Almblad, Andreas
Vindstierna, Yvonne Jonsson och från
ungdomssektionen Frida Käll.
Adjungerad ridskolechef Sandra Ruuda.
Frånvarande: Desiree Ördén och Lina Löfgren

§ nr
§ 16
§ 17

Ärende
Mötet öppnas
Maria hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Ulf för rapport
från möte med kommunen och IKEA.
Resultat från möte med kommunen och IKEA
Ulf och Sandra har haft möten med Stefan Ferm, ordförande i Kultur &
Fritid Älmhults kommun och med IKEA om stöd till föreningens för att
klara ekonomin.
Förslag till nästa års budget:
- Att dubblera anläggningsavgiften, intäkt ca 50.000
- Öka beläggning av uppstallning så att detta stall fylls, motsvarar
intäktsökning med ca 125.000 kr
- Cafeterian ökar intäkter med 25.000 kr
- Tävlingsverksamheten ökar intäkter genom fler tävlingar med ca
60.000 kr netto
- Sponsorintäkterna ökas med 60.000 kr
- Ridavgifterna höjs med 3% från hösten 2014 (motsvarar ungefär
kollektivavtalets löneökningar)
- Ökade kommunala bidrag med 70.000 kr (från 130.000 kr i
driftsbidrag till 200.000 kr)
Vid mötet diskuterade man också möjligheten att nå 50% av ovan
intäktsökningar då det finns osäkerhetsfaktorer som inte är lätta att
påverka.

§ 18

Styrelsens beslut om ekonomin
Styrelsen ställde sig enhälligt bakom förslaget att kraftsamla kring
ekonomin enligt ovan.

§ 19

Förändrade arbetsuppgifter inom styrelsen
En direkt konsekvens av den ökade satsningen för tävlingar och sponsring
innebär att vice ordförande Ulf Almblad träder in och tar över Maria
Wüllrich-Carlssons uppdrag i ordföranderollen.
Maria tillsammans med Yvonne frikopplas från övriga uppdrag för att helt
och hållet koncentrerat kunna arbeta för fler tävlingar och fler sponsorer.

Yvonne Jonsson
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För att stötta styrelsen kommer Per Gill att gå in i styrelsen som
adjungerad styrelseledamot.
§ 20

Avslut av möte
Ulf tackade och avslutade mötet. Nästa möte sammankallar Ulf till efter
ytterligare överläggning med kommunen och IKEA.

Älmhult 2014-04-27

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

Yvonne Jonsson

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