Protokoll 2, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2017-02-27
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, , Joakim Käll, Nelly Gustafsson, Alma
Gustafsson, Karoline Karlén, Agnes Håkansson
,Britt-Louise Elversson, Frida Käll Delvis
Frånvarande: Terese Göransson, Anna Rix
Grönvall

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§2

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

Alla

Föregående protokoll
Ulf hade en genomgång av föregående protokoll.

Ulf

§3

Ansvarig
Ulf

§4
Rapporter
Ekonomin:
Ingen ny status
Ungdomssektionen:
Fortsatt arbete med Smålandsidrotten med stort deltagande
inklusive ca 10 barn kom förberedelseklassen vid morgon i stallet.
Uppskattades mycket. Vi planerar även att åka till EM i höst.

Alla

Tävlingssektionen:
Lyckad tävling den 5 feb, Med 172 starter men hade önskat lite fler
startande.

Karolin

Ridskolan:
I dagens läge har vi 175st inskrivna på ridskolan. Det kommer till elever
varje vecka. Vi startar inte upp nya grupper om vi inte har minst 5 ridande
utan försöker utöka de grupper vi har i stället. Det saknas mest elever i rid
lekis grupperna, men de brukar fylla på när det blir varmare ute. Kul att se
att specialgrupperna är nästintill fulla. Ledarskolan består utöver det av 12
st.

Tessan

Efterfrågan på privatlektioner fortsätter att öka och vi håller på att titta
över hur vi kan möta den efterfrågan. Det är mycket tidskrävande för
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personalen med dessa lektioner samt ibland svårt att få in tidsmässigt.
Vi har haft några sportlovaktiviteter och ridning som vanligt.
Hästar
Sylvia som köptes av Roland förra våren kommer att sättas ut på annons.
Efter utbildning och inslussning har det visat sig att hon är lite för vass och
på hugget för sin storlek. Det gör att vi har svårt att nyttja henne. De som
är små nog att rida henne har ofta inte tillräckligt med kunskap.
Övriga hästar är pigga och friska.

Web- och information sektionen:
Ingen rapport.

Cafeteriasektionen:
En bra tävling den 5 Feb, Bättre drag än väntat en förtjänst på ca 6000 kr
§5

Övriga frågor
Funktionärsmiddag:
Vi bjuder in samtliga till en funktionärsträff
Vi bestämde preliminärt 5 April.
Ulf kollar om vi kan vara på värdshuset

Alla/Ulf

Anna Rix åker på Smålands idrottens informations möte gällande
bidragsbestämmelserna

Ulf

Sponsorer:
Ett nytt avtal är skrivet med Bravida och reklamskylt är beställd.
Vi undersöker Ottosson bygg.

§6

Joakim

Ulf

Mötets avslutning
Kommande möte med Fika ansvarig
23 mars Jocke
20 april Anna
18 maj Nelly
15 juni Karoline
24 aug Bittan
21 sep Alma
26 okt Uffe
23 nov Agnes
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14 dec Desirée
18 jan Cessan

Älmhult den 27/2 2017

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

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

............................................................
Cecillia Lodelius, justeringsman
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