Protokoll 12, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2014-11-25
Närvarande: Ulf Almblad, Cecilia LodeliusBacklund, Andreas Vindstierna, Desirée Ördén,
Kristina Wirland Svensson och Per Gill.
Från US: Clara Johansson och Frida Käll
Frånvarande:
Ulrika Wahlgren och Lina Löfgren samt Karin
Svensson från ridskolan.

§ nr

Ärende

§ 60

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 61
§ 62

Ansvarig

Andreas utsågs till sekreterare för mötet.
Rapporter
Ridskolans rapport
- Antal bokade ridelever per vecka är 231 st exklusive
ledarskolan.
- Inga hästar är ur arbete.
- Karro & Johanna går in & hjälper Karin & Mia tillfälligt.
- Annons för att få in lämplig ersättare körs en vända till.
- Hasse & Podina utbytta mot Hedda & Pulin.

Karin/Mia

Tävlingssektionens rapport
Underlaget i ridhuset är dåligt. En konsult kommer att titta på
förbättringsåtgärder.

Per

Cafeteriasektionens rapport
Vi hade öppet under klubbhoppningen, men intäkten blev mycket blygsam.
Under minihoppningen på höstlovet ordnade ridskolan själv med enkel
servering, men var generösa nog att låta CS ta del av kassan. Sammantaget
bidrar vi tyvärr bara med några futtiga kronor (efter att utgifterna har
räknats av) denna månad.

Kristina

Cafeteriasektionen kommer återigen försöka dra igång någon form av
enklare självservering under lektionstid, detta efter önskemål från föräldrar.
Clara/Frida
Ungdomssektionens rapport
US förbereder som bäst sig inför julshowen den 14 december och vill
ha lite hjälp av styrelsen, bla med deltagande i en käpphästkadrilj och
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§ 63

ett ”Ride & bike”-nummer. Alla lämnar besked till Clara och Frida
snarast.
Diverse information från Ulf
- Den 26/11 ska Ulf ha ett möte med representanter från
kommunen, bl. a ordf. för Kultur och Fritid, Stefan Ferm.
Ämnena blir rapporter om nuläget, både ekonomiskt och antal
ridande.
- Årsmötet är bokat till den 7/2-15 kl: 14:00. I samband med
årsmötet kommer även ett seminarium att hållas. Ulf ansvarar
för att boka in

§64

Nytt uppstallningsavtal
Vi har enhälligt beslutat att införa ett nytt uppstallningsavtal. De
gamla avtalen sägs upp den 1/12 i samband med stallmöte och det
nya avtalet erbjuds samtliga uppstallade. Det nya
uppstallningsavtalets utförande gäller enligt tidigare förslag från Ulf.

§65

Övriga frågor

Ulf

Ulf

Inga övriga frågor avhandlades.
§66

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte blir den 13/1 kl. 18:00 i cafeterian.

Älmhult den 25/11 2014

............................................................
Andreas Vindstierna, sekreterare

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