Protokoll 10, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2016-01-12
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Kristina
Wirland Svensson, Joakim Käll, Cecilia Lodelius, Per
Gill och Beata Tapola Jakobsson (US)
Frånvarande: Lina Petersson Dennis, Andreas
Vindstierna, Lina Löfgren och representant från
ridskolan

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 60

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 61

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

§ 62

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

§ 63

Rapporter
Ekonomin
Ingen rapport
Tävlingssektionen
Ingen rapport.
Ridskolans rapport
Verksamhet:
Antal bokade elever per vecka är 184 st exklusive ledarskolan. Ridskolan har
denna veckan startat & det kommer elever som ej lämnat in
anmälningslappar ännu. Siffran är nog inte rättvis i ett så tidigt skede av
terminen.
Hästar ur arbete:
Simson är på väg in i verksamheten igen, Johanna fortsätter med
rehabiliteringen. Vår förhoppning är om allt går bra så är han i fullt arbete
from den 1 mars.
Tullamore fått en sparkskada i hagen & varit halt efter detta, behandlad i
sitt hö bakknä där sparken tog rejält. Är fortsatt stel men ser ej halt ut, ska
skrittas igång av Karro.
Connell fick tas ur verksamheten under dom 2 sista veckorna av förra
terminen då han blev väldigt orolig & nervös under lektion. Johanna har
fortsatt sitt projekt med honom & han går from denna veckan väl valda
lektioner för att få tillbaka sitt självförtroende.
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Skolhästutbildning:
Genomförs tisdag & torsdag med endast Karro & Johanna för tillfället.
Aktiviteter:
Jullovsaktiviteterna genomfördes med bra deltagarantal, få aktiviteter men
uppskattade. Hästarna fick också lite vila! 
Denna terminens 4 klubbtävlingar är också inplanerade: 14 feb & 17 april är
det klubbdressyr. 13 mars & 22 maj är det klubbhoppning.
Cafeteriasektionens rapport
Ingen rapport
Ungdomssektionens rapport
Ingen rapport
Sponsorsektionens rapport
Ingen rapport
Web- och informationssektionen
Ingen rapport
§ 64

Övriga frågor
Ungdomsledarkurs
Under våren kommer fyra ungdomar att gå Ungdomsledarkurs (ULK).
Beata Tapola Jakobsson, Nelly Loo, Frida Käll och Emma Larsson.
Dressyrlag
Cessan undersöker om det finns intresse för att anmäla ett dressyrlag
häst div 3 under våren.
El-jobb cafeterian
Styrelsen godkänner offerten från Widings el som Kristina har fått på
justeringar i köket i cafeterian.

Beata

Cecilia
Kristina

Årsmöte
• Årsmötet blir 14 februari klockan 15.00.
• Styrelsen anmäler Cecilia som sekreterare.
• Till årsmötet kommer styrelsen föreslå oförändrade
medlemsavgifter för 2017.
§ 65

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte 26/1-16 kl. 18:00 i cafeterian. Beata fixar fika.

Älmhult den 12/1 2016
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............................................................
Desirée Ördén, sekreterare

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

............................................................

Cecilia Lodelius, justeringsman
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