Protokoll 4, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-05-19
Närvarande: Andreas Vindstierna,
Ulf Almblad (delvis), Cecilia Lodelius, Per Gill,
Kristina Wirland Svensson, Joakim Käll och Desirée
Ördén
Från US: Beata Tapola-Jakobsson
Frånvarande:
Lina Petersson Dennis, Lina Löfgren, Ridskolans
representant

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 24

Mötet öppnas
Andreas hälsade alla välkomna.

§ 25

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

§ 26

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

§ 27

Rapporter
Ridskolans rapport
- Antal bokade elever per vecka är 222st exkl. ledarskolan.
- Skolhästar:
Lilla My är bortplockad från arbete, ingen ny info ännu.
Billy rids igång och räknas snart vara i verksamheten igen.
Connells utveckling går framåt. Planen är att inte skicka
honom på sommarbete utan att han rids under sommaren för
att kunna vara med från terminstarten i verksamheten.
Mida har sen 1,5 vecka ej varit fräsch, svårbedömt vad felet är
& sitter. Vet Johannes Pihl kommer för att undersöka henne
på tisdag.
- Skolhästutbildning:
Utförs tisdagar & torsdagar 13.00-15.00. Helen Persson kommer 2
datum innan sommaren för att hjälpa till, 21 maj & 4 juni.
- Aktiviteter:
Sommarridlägren fylls också på nu, en del nya anmälningar har
gjorts den senaste tiden.
Ny hoppträning för Fredrik Gustafsson är bokad den 6-7 juni,
info finns på hemsidan, stallet & på Facebooksidan.
- Personal:
Vecka 22 kommer Sandra Ruuda in 4 timmar för att stötta
personal inför sommaren. Detta finansieras externt.
Pga låg kontinuitet av ridlärare på lördagarna under våren har
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beslut tagits angående lämplig kompensation för berörda
grupper. Se ”Bilaga 1 Protokoll 4 2015-05-19”
Ekonomin
Rapporten gicks igenom

Cecilia

Cafeteriasektionens rapport
- Serveringen vid klubbhoppningen var hyfsad och gav ett netto på
några hundralappar.
- De lokala hoppningarna visade sig vara en bra inkomstkälla.
Lördagen omsatte ca 4,5’ kr trots få starter och med ponnyekipage.
Under söndagen var det rusning nästan ända till stängningen vid
halv 8 på kvällen och kassan landade på rekordstora 15’ kr. Nettot
på evenemangen ihop blev drygt 11’ kr.
- Den nya kylen har jag ännu inte fått hit p.g.a. att försäljaren är svår
att nå.
- Nästkommande tävling har lockat få starter så därför förväntas inga
stordåd vare sig i organisation, service eller omsättning.

Kristina

Ungdomssektionens rapport
Pizzzakvällen/workshopen var full av energi. Beslut om att anordna en
namntävling. Uppföljning sker till hösten när ridskolan drar igång
igen.

Beata

Tävlingssektionens rapport
- Gummihjulsvält för utebanorna, ideellt tillverkad är klar. Detta
innebär att vi inte längre behöver hyra in liknande till tävling.
- 23-24 maj – trots få starter har man beslutat att genomföra
tävlingarna.
- 31 maj – närmare 200 starter i dagsläget.
- Styrelsen har beslutat att mailet ang. funktionärer ska skickas
ut igen. Detta följs upp med att Andreas och Joakim ringer
runt och pratar med medlemmar.
Sonsorsektionens rapport
Nytt förslag med erbjudande till företag är på gång, detta kommer att
presenteras nästa styrelsemöte.

Andreas/
Joakim

Web- och informationssektionen
Inget att rapportera.
§ 28

Övriga frågor
Bryggorna
30 maj är planerat för att lägga i bryggorna.
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Uppmärksamma
För att uppmärksamma Christina Petersons goda reslutat på
landskapsnivå i paradressyr har styrelsen beslutat att sponsra med en
jacka med klubblogga på.

§ 29

Avslutning för idrottsskolan
20 maj. Lina, Beata och Joakim ser till att allt funkar.
Mötet avslutas
Andreas avslutade mötet.
Nästa möte 16/6 kl. 18:00 i cafeterian. Lina P D fixar fika.

Älmhult den 19/5 2015

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

..........................................................
Andreas Vindstierna, vice ordförande

............................................................
Joakim Käll, justeringsman
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