Protokoll 13 , för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-01-13
Närvarande: Ulf Almblad, Cecilia LodeliusBacklund, Desirée Ördén, Kristina Wirland
Svensson och Andreas Vindstierna.
Från US: Clara Johansson och Frida Käll
Från ridskolan: Mia Larsson
Frånvarande:
Lina Löfgren

§ nr

Ärende

§ 67

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 68

Val av sekreterare och justerare
Desirée utsågs att föra protokoll och Cecilia valdes till justerare.

§ 69

Årsmötet
- Kallelse till årsmötet/föreläsning med Inger Hansson kommer att
ske via Facebook, hemsidan samt brev. Anmälan ska in till Jonas
Knutsson på Smålandsidrotten senast 4:e februari
jonas.knutsson@smalandsidrotten.se
- Firesminnespris tillkännages på årsmötet.
- Årets ryttare – Cecilia kollar upp
Rapporter

§ 70

Ansvarig

Ridskolans rapport
- Antalet ridande ligger på 205 st exkl. ledarskolan.
- Klubbdressyr 1 februari.
- Jullovsaktiviteter genomfördes med få deltagare då många var
bortresta.
- Ny skolhäst från Irland har kommit, Tir Conell, han kommer att
slussas in i verksamheten.
- Ledarskolan startar vecka 3.
- Personalfrågan diskuterades, ridskolan kommer att sköta
frågan.
Cafeteriasektionens rapport
Samarbetet med US vid julshowen gick bra, bäst var dagskassan på
knappa 4000 kr. Det var betydligt lugnare vid årets sista evenemang,
minihoppningen strax innan jul, även om vi då lyckades kränga lite
våfflor. Säsongen 2015 börjar redan den 18/1 och förberedelserna är
alltså igång.

Cecilia

Karin/Mia

Kristina

Bingolotterna – 167 lotter såldes till uppesittarkvällen och 74 kalendrar. Det Kristina
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nya försöket med Nyårsbingon var dock ingen succé, endast ett 10-tal lotter
såldes till nyårsafton. Det totala nettot borde landa på ca 6500 kr.

§ 71

§72

Klubbshopen – höstens erbjudande som innebar att man fick ett
praktiskt sittunderlag med klubbens märke på om man köpte en jacka
eller väst i softshell har bidragit till att det några till som ståtar med
den snygga och praktiska vår-och höstjackan.

Kristina

Ekonomi
Både ridintäkterna och medlemsintäkterna har ökat.

Cecilia

Övrigt
- Investeringsstöd är sökt till en ny häst samt nya skåp till de
uppstallade.
- Vi är inbjudna till ett möte ang översikstplan för kommunen
15 januari, Cecilia eller Per går.
- Informationsmöte ang. ”Gå för rent vatten” 14 januari,
Desirée går.
- Pga av förseningar med det nya uppstallningsavtalet kommer
gamla avgiften att faktureras för januari 2015.

Ulf
Cecilia/Per
Desirée

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte är årsmötet 7 februari 14.00 i Haganässkolansaula.

Älmhult den 13/1 2015

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

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