Protokoll 10, för Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2016-11-21
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, Per Gill, Terese Göransson, Joakim
Käll , Anna Rix Grönvall, Anny Bäck, Nelly
Gustavsson
Frånvarande: Kristina Wirland Svensson

§ nr
§ 72

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 73

Val av justeringsman
Desirée Ördén valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Föregående protokoll
Ulf hade en genomgång av föregående protokoll.

§ 74
§ 75

Ansvarig
Ulf

Alla
Ulf

Rapporter
Ekonomin
Cecilia lämnade en ekonomisk rapport.
Ungdomssektionens rapport
Uppskattade styrelseweekend för ungdomssektionen
Bra och inspirerande föreläsningar och hockey på kvällen

Cecilia
Frida/Joakim

Allt är planerat till Julshowen.
De har planer på en film kväll och titta på något koncept för aktiver /
häng efter skolan
Tävlingssektionen
Inget att rapportera

Per

Ridskolans rapport

Tessan

Totalt 204 st ridande.
Höstlovsaktiviteterna hade ett högt deltagande. Vi hade ridning som
vanligt även under lovet.
Jullovsaktiviteterna är planerade och utlagda på hemsidan.
Hästar
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Mida är avlivad och livförsäkringen är utbetald.
Jane fungerar bra i verksamheten och går nu en lektion om dagen. Vi
fortsätter även att utbilda henne.
Delight är pigg och kry och går med som vanligt igen.
Tarzan är bytt mot Dilly. Hon är ett 11 årigt irländskt sto. Mycket trevlig
häst som bara kommer att kunna att gå rätt in i verksamheten när
karantänen är slut.
Skuggan har varit på hugget i hagen och lyckats bryta näsbenet. Han är
inte sjukskriven men står i box och får inte ha nosgrimma.
Web- och informationsektionen
Ingen rapport.
Cafeteriasektionens rapport
Möte för julstädning och planering för nästa år.

§ 76

§ 77

Joakim

Övriga frågor
Länsstyrelsen har invändningar mot att flytta stenhögen där vi
planerar att ha en utökad parkering.

Ulf

Vi sammanställer en lista med de funktionär som har deltagit på
tävlingar etc..

Cessan

Per undersöker om vi kan göra ett förslag på utskick till alla för att
informera mer om ridskolan och vad det innebär att vara funktionär.

Per

Vi skall få mail från Fanhultstvätten gällande profilkläderna.

Ulf

Vi planerar ett weekendmöte för styrelse. Lördagen den 26
november 8-13.00 efter överenskommelse med Smålandsidrotten.

Ulf

Träff för funktionärerna planeras till januari genom inbjudan till IKEA
Värdshus.

Ulf

Vi diskuterade olika lösningar för nytt underlag i ridhuset

Alla

Mötets avslutning
Ulf avslutade mötet.
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Kommande möten:
14 dec kl. 18:00 Fika = Nelly
23 Jan kl 18.00 Fika = Joakim

Älmhult den 21/11 2016

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

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

............................................................
Desirée Ördén, justeringsman
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