Protokoll 01, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2016-02-22
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Joakim
Käll, Cecilia Lodelius, Per Gill, Lina Petersson
Dennis, Nelly Gustavsson ,Anny Bäck
Frånvarande: Kristina Wirland Svensson, Anna Rix
Grönvall

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 66

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

Ulf

§ 67

Föregående protokoll
Det fanns inget oklart att diskutera från föregående protokoll.

§ 68

Val av justeringsman
Anny Bäck valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69

Rapporter

Ulf
Joakim

Ekonomin
Ulf rapporterade om den senaste kommunikationen med kommunen.
Tyvärr så fick vi besked att kommun inte höjer bidragen till ridskolan.

Ulf

Vi beslutade att ha en workshop med personalen den 12 eller 13 mars
Ulf undersöker vilken dag vi skall ha workshopen och återkommer
Tävlingssektionen
Ingen rapport.

Ulf

Ridskolans rapport
Antal elever 194. Det ser bra ut på hästfronten och bokningarna för
sportlovesaktiviteterna ser bra ut.

Tessan

Riktlinjen för att tävla skolhäst känns för sträng, styrelsen skulle vilja att
ridlärarna titta över kraven.
Tilläggs registrering skall göras för icke registrerade hästar.
Vi diskuterade ensilagebalarna vid framhoppningsbanan.
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Cafeteriasektionens rapport
Serveringen under årets första hopptävling gick bra, även om vi sålde betydligt
bättre än förväntat och att vissa varor tog därför slut lite för fort.

Kristina

Det var premiär för den nya planlösningen i köket med kylbänken mm och det
funkade ok.
Omsättningen landade på drygt 9000:- och nettoflödet in till klubbkassan blev
ca 5000:-

Ungdomssektionens rapport
Ingen rapport
Web- och informationssektionen
Ingen rapport
Diskussion om budget
Vi ser tyvärr inte möjligheter att vara med på idrottsskolan 16/17.
Domare lokal dressyrtävling
Styrelsen ser inte att vi har möjligheter att alltid har en extern
domare under de lokala dressyrtävlingar baserat på de ekonomiska
förutsättningarna.

Alla
Alla

Målsättningar är att under den sista tävlingen för året ha en extern
domare.
§ 70

Övriga frågor
Inga speciella

Alla
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§ 71

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Kommande möte
21 Mars 18.00 Fika = Cecilia
25 April 18.00 Fika =
23 Maj 18.00 Fika =
20 Juni 18.00 Fika =
29 Aug 18:00 Fika =
26 Sep 18:00 Fika =
24 Oct 18:00 Fika =
21 Nov 18:00 Fika =
19 Dec 18:00 Fika =

Älmhult den 22/2 2016

............................................................
Joakim Käll , sekreterare

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

............................................................
Anny Bäck , justeringsman
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