Protokoll 3, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-04-28
Närvarande: Ulf Almblad, Cecilia Lodelius, Lina
Petersson Dennis, Per Gill, Lina Löfgren, Kristina
Wirland Svensson, Joakim Käll och Desirée Ördén
Från US: Beata Tapola-Jakobsson
Från ridskolan: Mia Larsson
Frånvarande:
Andreas Vindstierna

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 18

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 19

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

§ 20

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

§ 21

Rapporter
Ridskolans rapport
- Antalet ridande ligger på 220 st exkl. ledarskolan.
- Personal:
Sara Centervall är timanställd och går in & tar all
skolsamverkan med Cristin Kullsten. Sara hjälper även till med
skolhästutbildningen & andra arbetsuppgifter.
- Skolhästutbildning:
Utförs tisdagar & torsdagar 13.00-15.00. Mycket fina hästar
för närvarande. Förfrågan har gjorts till Helen Persson om hon
vill stötta personalen 1gg/månad vid skolhästutbildningen.
Helen är C-tränare i dressyr & driver Stoby dressyrstall.
Styrelsen godkänner detta.
- Skolhästar:
Lilla My är bortplockad från arbete, veterinär Johannes Pihl Hallands
djurklinik är inkopplad på hennes problematik.
Billy har för närvarande en kraftig ögoninflammation och är
sjukskriven.
Connell går fortfarande inga lektioner men börjar nu slappna
av & finna sig tillrätta i ridningen. Rids av personalen ca 5
gg/vecka.
- Aktiviteter:
Skolsamverkan-projektet är igång, måndagar & onsdagar.
Sommarridlägren fylls också på nu, denna veckan har folder &
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anmälningsblankett delats ut till alla elever i samband med
ridlektion.
Ny hoppträning för Fredrik Gustafsson är bokad den 1-2 maj, info
finns på hemsidan, stallet & på Facebooksidan.
6 juni har vi bokat ett besök med Dagverksamheten i Älmhult, dom
kommer att vara här mellan 10.30-14.30 för att umgås med våra
hästar, fika & även få se en liten riduppvisning av 2 elever som tillhör
dagverksamheten & rider lektion på ridskolan. Vi hoppas på ett
fortsatt samarbete med deras verksamhet.
Personalen har planerat sin semester till v.28-31 då stallet är tomt
vid denna tiden & hästarna har semester. Detta innebär att vi är
tillbaka v.32, samma vecka som nationella tävlingarna. Mia och Karin
informerar tävlingssektionen om att även Johnny kommer tillbaka
v.32 & att vissa förberedelser inför tävlingen ej kan vänta tills han
kommer tillbaka.
Ekonomin
Ulf och Per har haft ett möte med Kultur- och fritidsnämnden och
diskuterat de kommunala bidragen, diskussionerna fortsätter.
Cafeteriasektionens rapport
- En kyl, modell öppen, att ha till mackor mm ska köpas in till
cafeterian.
- Förslag till att ha lättare servering i klubbrummet har
inkommit och för att lösa det så tittar vi in på om det finns
möjlighet att ha en frys där till tex fryspizzor och piroger.
Joakim tittar på lösning för sparbössa/betalning.
Ungdomssektionens rapport
Pga av lågt engagemang i US för tillfället så bjuder US tillsammans
med styrelsen in gamla US-medlemmar till pizzakväll/workshop för
att samla info om vad man kan göra och lära sig för att göra USuppdraget mer attraktivt. Tid för detta är onsdag 13/4 18.00 i
cafeterian.

Ulf/Cecilia

Kristina

Beata/Ulf

Tävlingssektionens rapport
Sektionen hade ett extralångt arbetsmöte lörd. 21/3 med följande
resultat:
- Lagdressyrtävling har genomförts där det egna laget slutade
på en tredjeplats.
- 2-3 maj har vi lokal dressyr ponny och häst. Till ponny har vi
måttligt med starter i dagsläget men desto mer till häst.
- Nationella ponnytävlingen 23-24 maj, anmälningarna börjar
trilla in.
Sonsorsektionens rapport
Sektionen tittar in på olika paketlösningar.
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Web- och informationssektionen har inget att rapportera.
§ 22

Övriga frågor
Ponnyridningarna
Lina PD ansvarar för att prata med Per Faeltenborg och informerar
om att vi inte kommer kunna närvara vid långlördagarna.
Träningar
Pga få anmälningar så ställdes mötet in. Lina har haft kontakt med en
tränare från Växjö – Ingmarie Gertsson. Lina tittar vidare på priser
etc.
”Gå för rent vatten”
I dagsläget är det Kristina, Beata, Ulf och Desirée som kommer att
vara på plats, behov av fler? Aktivitet måste bestämmas. Eventuellt
kommer vi inte få platsen i Björkparken och beroende på det får vi ta
beslut om vi kommer kunna ha med någon ponny eller ej.

Lina PD

Lina L

Desirée

Regler och prislapp för uthyrning av banor mm
- Per har tagit fram ett förslag med priser och en info som
lämnas till den som hyr. Förslaget godkändes med mindre
justeringar.
- Kontrakt ska skrivas på av den som hyr.
- Cafeterian hyrs inte ut som regel.
- Alla bokningar sker via Mia.
Ladan
Frågan har kommit från Thomas Franzén om vi är intresserade av
ladan uppe vi vägen. Vi avvaktar och Ulf kollar vidare på vad som i så
fall gäller.

Ulf/Per

Terras till cafeterian
Ulf har fått in ett kostnadsförslag för att bygga en terrass utanför
cafeterian 12mx7m inkl ramp ner till kullen, prislappen för detta är
150 000kr. Ulf driver frågan vidare.

Ulf

Yta för uppstallning avv tillfälliga boxar
Per och Ulf tittat på ytan norr om ridskolestallet, de kommer att
fortsätta att titta på som krävs för att göra den ytan ok för tillfälliga
uteboxar.
Bryggorna
Bryggorna ska i senast 1 juni. Per kollar med Andreas när han har
möjlighet.
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Avslutning för idrottsskolan
20 maj. Lina, Beata och Joakim ser till att allt funkar.
§23

Lina/Beata
/Joakim

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte 19/5 kl. 18:00 i cafeterian. Lina P D fixar fika.

Älmhult den 28/4 2015

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

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

............................................................
Cecilia Lodelius, justeringsman
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