Protokoll 03, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2016-04-25
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Joakim
Käll, Cecilia Lodelius, Per Gill, Terese Göransson ,
Anna Rix Grönvall, Kristina Wirland Svensson. Anny
Bäck, Nelly Gustavsson
Frånvarande:

§ 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

Ulf

Kristina Wirland Svensson valdes till att jämte ordföranden justera dagens

protokoll.
§ 69

Joakim

Rapporter
Ekonomin
Pga av den ekonomiska situationen så kommer Ulf förhandla med
facket om att minska personal styrkan.

Ulf

Tävlingssektionen
Ingen rapport.
Ridskolans rapport

Tessan

207 ridande, vi håller igen på ny nya ridande och slopar
lunchridningen på fredagar pga av att vi har flera skadade hästar
- Öppethus dagen gav ett par nya ridande.
- Vårt annonserbjudande har gett 9 förfrågningar och än så länge har vi
skrivit in 6 ridande. 3 har svårt att bestämma dag. Återstå att se hur många
som blir kvar när de 3 prova på gångerna är slut.
- Ungdomssektionen är under uppstartande. Inbjudningar till fler har gått
ut. Möte den 24 april.
- Klubbdressyren gav 18 starter och vi ser ett ökat intresse för de aktiviteter
vi har.
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Cafeteriasektionens rapport
Ok vinst på försäljning på ”öppet hus”
Inför Valborgstävlingen:
Personal löst efter lite besvär. Utökade tider på grillen. Kiosken
stängd på söndagen. Ökat inköp för att minska risken att något tar
slut, nu när vi har bättre kylmöjligheter i och med denna nya
kylbänken i köket.

Kristina

Ungdomssektionens rapport

En trogen skara i Ungdomssektionen på 6-8 personer som bla planerar övernattining. De
vill …Jessica supportar sektionen som kommer att ha en ny tävling för att hitta ett bra
namn på nuvarande US.

Web- och informationssektionen
Ingen rapport
Div
Hästförsäkring. Pga. den ekonomiska situationen så sänker vi
försäkringsvärdena på våra hästar.
Terese och Ulf titta igenom och bestämmer på vilken nivå.

Alla

LRF konsult har ansökt om EU stöd för 2016
Vi planera att ha ett möte med kommunen och diskutera
integrationsaktivitet aktivitet vi ser tyvärr en utmaning att vara med
pga. av den ekonomiska situationen.
Vi är inte med på idrottsskolans avslutning
§ 70

Övriga frågor
Inga speciella frågor

Alla
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§ 71

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Kommande möte
23 Maj 18.00 Fika = Ulf
20 Juni 18.00 Fika = Per
29 Aug 18:00 Fika = Anna
26 Sep 18:00 Fika = Kristina
24 Oct 18:00 Fika = Desirée
21 Nov 18:00 Fika = Anny Bäck
19 Dec 18:00 Fika = Nelly Gustavsson

Älmhult den 25/4 2016

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

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

............................................................
Cecilia Lodelius, justeringsman
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