Protokoll 11, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2016-01-27
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Kristina
Wirland Svensson, Joakim Käll, Cecilia Lodelius, Per
Gill, Lina Petersson Dennis, och Beata Tapola
Jakobsson (US)
Frånvarande: Andreas Vindstierna, Lina Löfgren
och representant från ridskolan

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 66

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 67

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

§ 68

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

§ 69

Rapporter
Ekonomin
Ulf rapporterade om den senaste kommunikationen med kommunen.

Ulf

Tävlingssektionen
Ingen rapport.
Ridskolans rapport
Ingen rapport
Cafeteriasektionens rapport
Rapporterade från senaste mötet.
• Vi har endast haft servering vid klubbhoppningen den 20/12 då
nettot blev 445: -. Vi serverade mest våfflor, för att kolla utrustning
och göra av med snart inkurant lager.
• Planering för årets tävlingar är gjord.
• Ombyggnaden av cafeterian
Widings el kommer att dra om lite elledningar som ska vara klart till
tävlingen den 7/2. Vi behöver också ha dit en ventilationskunnig för
att dra utsug till den nya köksfläkten, men det arbetet är inte
prioriterat i nuläget.
• Prishöjningar i försäljningssortimentet
Vi behöver höja priserna på visst av det vi serverar/säljer.
• Övriga frågor
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Vi ska försöka, i samarbete med tävlingssektionen, bjuda in till
en informationsträff för blivande funktionärer i god tid innan
tävlingen 30/4-1/5.
Lotteri
Försäljningen av bingolotter och kalendrar runt jul gick något sämre än förra
året. Vi sålde 136 lotter(167) till uppesittarkvällen, endast 2(9) till nyår samt
31(74) skrapkalendrar. Inom parentes står siffrorna för 2014. Vår förtjänst
blir knappt 4000:- (enl. min beräkning).
Klubbshopen
Klubbshoppen kommer att genomgå en stor förändring. Relanseringen är
tänkt att göras i samband med årsmötet då de nya produkterna kommer att
visas, men även de som kvarstår. Katalogen med klubbsortimentet kommer
också att byta utseende.
Ungdomssektionens rapport
Ingen rapport
Sponsorsektionens rapport
Kristina har samlat in info från Sponsorsektionen (Andreas) och
styrelsen beslutade nya skyltpriser:
1 st skylt, stora ridhuset 3000:2 st skyltar, stora och IKEA-hallen 4000:Vi beslutade att dela upp företagen och ringa runt och informera ang
detta.
Web- och informationssektionen
Ingen rapport
§ 70

Övriga frågor
Årsmöte
• Per ser till att kallelse går ut per post
• Cecilia skriver ihop kallelsen som även publicerar på hemsidan
och Facebook.
• Årsmötet blir 14 februari klockan 15.00 i cafeterian.
• Det kommer bjudas på smörgåstårta som Smålandsidrotten
bidrar med.
• Styrelsen anmäler Cecilia som sekreterare.
• Per förbereder de priser som ska delas ut.
• Kristina påbörjar verksamhetsberättelsen sen fyller vi på.
• Till årsmötet kommer styrelsen föreslå oförändrade
medlemsavgifter för 2017.

Alla

Desirée

Personal
Då Linn har sagt upp sig så ska vi tacka av henne och lägga ut ett
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”Tack” på hemsidan.
§ 71

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte Årsmötet 14/2-16 kl. 15:00 i cafeterian.

Älmhult den 27/1 2016

............................................................
Desirée Ördén, sekreterare

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

............................................................
Joakim Käll, justeringsman
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