Protokoll 05, för Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2016-06-20
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, Per Gill, Terese Göransson, Anna Rix
Grönvall, Kristina Wirland Svensson,
Joakim Käll
Frånvarande: Nelly Gustavsson, Anny Bäck

§ nr
§ 72

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

Ansvarig
Ulf

§ 73

Val av justeringsman
Cecilia Lodelius 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.

§ 75

Rapporter
Ekonomin
För årstiden ser det bättre ut än tidigare år
Ungdomssektionens rapport
US har bra träff där de målade hinder, sov över och diskuterad
framtida aktiviteter. Det är tänkt att ungdomssektionen skall kommer
ansvara för kiosken vi den stora tävling torsdag och fredag och få ett
Bidrag från cafeteriasektionens.

Ulf

Ulf
Joakim /
Frida

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.

Per

Ridskolans rapport
Bra uppföljning på ridning vi har koll på varje vecka.

Tessan

Men vi ligger lite under budget varje vecka.
Vi har hyrt in hästar för att stötta till ridlägren
Vi har två ridlära som är intressanta som har fått erbjudande att
starta till hösten och de är positiva. Troligtvis löst innan semestern
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Web- och informationsektionen
Ingen rapport.
Cafeteriasektionens rapport
Inget nytt sedan förra mötet
§ 76

§ 77

Kristina

Övriga frågor
Lyckad fastighet syn med kommunen

Ulf

Länsstyrelsen har synpunkter på ventilation i privatstallet. Vi stämmer
av med länsstyrelsen och diskutera med kommunen, en stor kostnad.

Ulf

Anläggnings besök från Svenska och Småländska idrottsförbundet
med god feedback.

Ulf

Fina skyltar är fixad till de stora tävlingarna i Aug.

Kristina

Vi tackar ja till Ponny tävling vecka 40 då vi redan har en planerad en
tävling. Vi erbjuder oss att arrangera ridsports allsvenska för häst
samma helg söndag vecka 40.

Ulf

Vi har påbörjat planering för den stora tävlingen i Aug

Per

Ventilation i kafeterian behövs en översyn. Vi behöver diskutera detta
med kommunen.

Ulf

Funktionärs vård skall vi funder på nästa möte

Desirée

Mötets avslutning
Ulf avslutade mötet.
Kommande möten:
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
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Älmhult den 20 / 6 2016

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

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

............................................................

Cecilia Lodelius, justeringsman
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