Protokoll 04, för Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2016-05-23
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, Per Gill, Terese Göransson, Anna Rix
Grönvall, Kristina Wirland Svensson och Anny
Bäck.
Frånvarande: Joakim Käll och Nelly Gustavsson

§ nr
§ 72

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

Ansvarig
Ulf

§ 73

Val av justeringsman
Anna Rix Grönvall valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 74

Föregående protokoll
Vi avvaktar fortfarande besked från LRF konsult angående de EU-stöd
för 2016 som de har ansökt om för vår räkning.

Ulf

Ulf och Terese har haft ett möte med Thomas Franzén från Älmhults
kommun samt Jonas Knutsson från Smålandsidrotten. Vi kände oss
tvingade att dra tillbaka ansökningarna för planerade
integrationsaktiviteter.
Ulf påpekade då också på den uteblivna dialogen med Kultur och
fritidsförvaltningen samt att det finns saker som behöver åtgärdas på
fastigheten.
§ 75

Rapporter
Ekonomin
-De ekonomiska rapporterna gicks igenom.
- Ulf och Terese har tittat och räknat på hästförsäkringarna. Styrelsen
antog Agrias offert som innebär sänkta livvärden på några hästar.
Totalt blir premiesänkningen ca 20 %.

Ulf

Ungdomssektionens rapport
US har kommit igång igen med stöd från bl. a Terese. Frida Käll och
Clara Johansson kommer att dela på posterna ordförande och kassör.
På senaste mötet framkom flera mycket goda idéer, bl a ska de måla
om ett hinder. Det ser alltså positivt ut inför hösten.
Tävlingssektionen
Per har satt ihop en organisationskommitté som har börjat planera
för ÄHE 2016. Susanne Brehmer kommer att vara tävlingsledare ihop
med Lina Löfgren och Nicole Starck blir pressansvarig bl. a.
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Ridskolans rapport
- Antal ridande ungefär som förra månaden, d.v.s. drygt 200. Tyvärr
har vi kö in pga. brist på stora hästar. Terese får i uppgift att leta nya
hästar till höstterminen.
- Vi har dessutom vakanser på ridlärarfronten då både Johanna och
Jessica sagt upp sig. Annons ligger redan ute.
- Ridavgifterna för HT16 är höjda med ca 3 % avrundat till jämna 5 kr.

Tessan

Web- och informationsektionen
Ingen rapport.
Cafeteriasektionens rapport
- Valborgstävlingen gick bra, både ekonomiskt och organisatoriskt.
Det fina vädret gjorde att vårt utbud vid grillen togs väl emot. Tyvärr
var det på bekostnad av matserveringen uppe i cafeterian vilket
innebar att vi tråkigt nog fick kassera mat.
- Hopptävlingen söndagen därpå genomfördes också i strålande
vårväder och försäljningen gick bra. Dock blev det mycket varmt uppe
i cafeterian då ventilationen inte räckte till. Detta bör vi försöka
förbättra till ÄHE i augusti.
- Vi höll också öppet under vårens sista klubbhoppning och som
vanligt blev intäkten liten, om än viktig.
§ 76

Kristina

Övriga frågor
- Bryggorna kommer att läggas i med start den 27/5.

Per/Ulf

- Sponsorlistan gicks igenom och det ser bättre ut än i fjol.

Joakim

- Bingolotter ska som tidigare säljas till uppesittarkvällen den 23/12.

Kristina

- Leader Linné bjöd in till informationskväll och Anna deltog. De kan
ge bidrag om 40-100 % av kostnaden(min 22’ och max 200’) för
projekt som är en ”Mötesplats där människor och idéer kan mötas”.
Som exempel gavs Lammhults RK som vi alltså kan kontakta för mer
tips.

Anna

- Pride 2-6/6 – Följande budskap ska kommuniceras via FB ”Vi tror på
mångfald och allas lika värde och välkomnar därför evenemang som
Pride. Vi har dock ingen möjlighet att närvara föreningsmässigt, men
uppmanar alla medlemmar att delta i festen enligt arrangörens
önskemål.”

Kristina/
Web- &
Info-sekt.
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§ 77

Mötets avslutning
Ulf avslutade mötet.
Kommande möten:
20 Juni kl. 18.00 Fika = Per
29 Aug kl. 18:00 Fika = Anna
26 Sep kl. 18:00 Fika = Kristina
24 Okt kl. 18:00 Fika = Desirée
21 Nov kl. 18:00 Fika = Anny
19 Dec kl. 18:00 Fika = Nelly

Älmhult den 23/5 2016

............................................................
Kristina Wirland Svensson, vice sekreterare

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

............................................................
Anna Rix Grönvall, justeringsman
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