Protokoll 3, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2017-03-23
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, , Joakim Käll, Alma Gustafsson, Karoline
Karlén, Agnes Håkansson, Britt-Louise Elversson,
Anna Rix Grönvall
Frånvarande: Terese Göransson, Nelly

Gustafsson

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§2

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

Alla

Föregående protokoll
Ulf hade en genomgång av föregående protokoll.

Ulf

§3

§4

Ansvarig
Ulf

Rapporter
Kontakt med Smålandsidrotten:
Anna var på information i Tingsryd den 2 mars. Vi har nu sökt och
kommer att få bidrag från Smålandsidrotten till ridhusunderlag.
Bidraget täcker ca en fjärdedel av kostnaden.

Anna/Ulf

Kontakt med kommunen:
Anna och Ulf har träffat fritidschefen idag, 23/3 . Synpunkter på
överenskommelse med Kultur och fritid för höjt bidrag från och med
2017 lämnades. Fritidschefen återkommer med uppdaterad
överenskommelse.
Styrelsen undrar om det är möjligt med fiberanslutning för
anläggningen. Anna tar frågan vidare.

Anna/Ulf

Ekonomin:
Ingen ny status
Tävlingssektionen/Cafeteriasektionen:
Funktionärjakt ser ut att ge goda resultat. Många nya namn har
tillkommit.
Tävlingssektionen planerar nu tävlingen under valborgshelgen.
Arbetar med lösningar för boxplatser och elanslutningar. Sektionen
har även haft kontakt med Ikea hotellet angående rabatterat pris för
tävlande under tävlingarna valborgshelgen och i augusti.
Räddningstjänsten är kontaktad och informationen är uppdaterad
gällande avstånd för uppställning av husvagn, lastbil och bil med
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trailer. Vi får en frys till skänks som placeras i verkstan. Klubben har
fått inbjudan från Smålandsidrotten till arrangemangutveckling 19
april i Växjö.
Ridskolan:
Personalförändringar, en av de timanställda slutar. Vi saknar en ridlärare
och har nu tillfällig lösning.
Ventilationen i det äldre stallet är enligt besiktningsprotokoll undermålig
och får inte användas för permanent uppstallning.
Web- och information sektionen:
Sektionen kommer att ha möte på söndag 26/3.
§5

Övriga frågor
Alla/Ulf

Styrelsedag med Smålandsidrotten planeras troligen till den 23 april.

§6

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

Älmhult den 23/3 2017

............................................................
Anna Rix Grönvall , sekreterare

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

............................................................
Karoline Karlén, justeringsman
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