Protokoll 6, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-08-25
Närvarande: Ulf Almblad, Per Gill, Desirée Ördén,
Cecilia Lodelius , Kristina Wirland Svensson, Joakim
Käll, Lina Löfgren, Beata Tapola Jakobsson (US),
Karin Svensson (ridskolan)

Frånvarande:
Andreas Vindstierna och Lina Petersson Dennis

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 36

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 37

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

§ 38

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

§ 39

Rapporter
Ekonomin
Preliminärt resultat från ÄHE (Älmhult Horse Event) gicks
igenom och ser bra ut.
Tävlingssektionen
Inget att rapportera.
Ridskolans rapport
- Verksamhet:
Antal bokade elever per vecka är 197 st exklusive ledarskolan. Första
veckorna på terminen brukar antalet öka, vi tror därför att antalet
kommer bli fler ganska så snart.
Vi har kö på elever som vill in i nybörjargrupp, då dessa är fulla. Vi
kommer troligtvis starta en till nybörjargrupp på torsdagar om
efterfrågan finns kvar.
- Skolhästar:
Livskadeanmälan för Lilla My godkändes av försäkringsbolaget och vi
tog bort henne den 11/8. Hennes skador som återkommit under de
senaste två åren ansågs inte kunna bli bra igen. Billys öga har läkt
under sommaren och han kan börja gå in i verksamheten igen.
Connells har ridits av Johanna under hela sommaren och utvecklats
fint. Han kommer att slussas in i verksamheten successivt under
höstterminen. Mida har gått på sommarbete och vilat. Hon skall
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kollas igen, verkar hon ok får hon sättas igång. Moonlight och Sack
har kommit tillbaka från Roland. US kommer att köpa Sack till
ridskolan. Två st. russ Piona och Jiga är hämtade från Roland.
Ytterligare två ponnyer kommer nästa vecka. Detta för att täcka upp
i ridlekisgrupperna samt för att täcka Lilla Mys plats.
-

Skolhästutbildning:
Skolhästarna sattes igång av personalen under v33.
Skolhästutbildning kommer ske två dagar i veckan med tre personal.
Träning på skolhästutbildningen kommer ske 1 gång/månad för
Helene som under vårterminen.

-

Aktiviteter:
Vi har planerat in höstens klubbtävlingar och annonserat ut de två
första. Planering för höstlovet kommer ske inom de närmsta
veckorna

-

Övrigt:
Vi har svårt att få in deltagare till ledarskolan. Vi kommer informera
om ledarskolan på teorin under terminens början. Vi startar upp
ledarskolan med de som är anmälda än så länge.

Cafeteriasektionens rapport
ÄHE var mycket lyckat, den totala omsättningen för cafeterian och kiosken
ökade med nästan 50 %, (visserligen på fyra dagar mot fjolårets tre)
Resultatet är inte klart än för det saknas ett par fakturor, men prel. landar vi
ungefär samma som ifjol i pengar. Detta beror dels på att har vi mycket mer
kvar i lager och dessutom har vi inför evenemanget investerat i div.
kylutrustning som i och för sig inte ska belasta bara detta evenemang, men
som ändå drar ner vinsten.

Kristina

Organisationen fungerade bättre, fast värmen var ett problem även i år. Det
blev problem med kylförvaringen, framför allt i ena kylskåpet uppe. Tyvärr
tvingades vi tom att slänga några varor på att det blev för varmt i det
kylskåpet. Vi skulle behöva skaffa fler och bättre kylar till nästa år.

Ungdomssektionens rapport
Inget att rapportera.
Sonsorsektionens rapport
Inget att rapportera.
Web- och informationssektionen
Inget att rapportera.
§ 40

Övriga frågor
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Funktionärskväll
För att tacka våra funktionärer bjuder vi in (med hjälp av
Smålandsidrotten) till en middag på Värdshuset den 24 september.
Mail/samtal går ut som inbjudan och vi behöver ha in svar senast 8
september.

Joakim/
Cessan/Per

Ungdomssektionen
Arbetet som vi startade i våras med ungdomssektionen och för att
locka fler till US-styrelsen fortsätter under hösten.
Investering till cafeterian
Kristina följer upp auktionen efter konkursen av Speakeasy för att se
om det är något vi kan köpa in till rätt pris.

Kristina

Inköp av skåp till privatstallet
Cecilia och Ulf köper in skåpen.

Cecilia/Ulf

Avtal med Sandra
Vi kommer ta hjälp av Sandra med 8h/månad varav 4h på plats i
Älmhult. Detta kommer ske terminsvis för senare utvärdering och ev.
förlängning.

Ulf

Schabrak till lagtävling
Frågan kom upp att tävlande i lagtävlingarna vill ha matchade
schabrak. Fanhulltstvätten sponsrar med brodyr och Lina L kollar upp
vettigt inköp av schabrak.

Lina L

Idrottskolan för tonåringar
Vi kommer att under tre lördagar låta nyanlända ungdomar få testa
på ridning i samma form som Idrottskolan, detta i samarbete med
kommunen och andra klubbar.
Paddocken
Inför tävlingarna togs kanten på paddocken (bakom gamla stallet)
bort och ridskolan anser nu att det är en risk att rida där då kanten
trillar ner och material följer med. Vilken åtgärd krävs? Ulf och Per
tittar på det.

§ 41

Ulf/Per

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte 22/9 kl. 18:00 i cafeterian. Lina L fixar fika.
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Älmhult den 25/8 2015

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

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

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