Protokoll 06, för Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2016-08-29
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, Per Gill, Terese Göransson, Anna Rix
Grönvall, Joakim Käll , Nelly Gustavsson, Anny
Bäck
Frånvarande: Kristina Wirland Svensson,

§ nr
§ 72

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

Ansvarig
Ulf

§ 73

Val av justeringsman
Nelly Gustavsson 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
Cecilia lämnade en ekonomisk rapport
Ungdomssektionens rapport
Inget nytt
Tävlingssektionen
Den stora tävlingen gick bra med ett bättre resultat än förra året.
Totalt 1165 startande. 91 mer än föregående år

Alla
Ulf

Cecilia
Joakim /
Frida
Ulf

Vi planera att ha samma 4 dagar tävling nästa år
Vi planerar att ha en tre dagars år vid Valborg lördag till måndag
Ridskolans rapport
178 anmälda plus 8 i kö

Tessan

Två nya ridlärare har börjat Camilla Gabrielson och Lena Ahlgren
Vi har tagit in två nya hästar Jane och Tarzan som vi hoppas komma in
ganska snart i verksamheten.
Som det ser ut idag så bör det räcka till 200 + ridande
Ändra pris på Lunch ridning till ordinarier grupp 135 och drop in 150
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Web- och information sektionen
Ingen rapport.
Cafeteriasektionens rapport
Försäljning var lite lägre på 4 dagars tävlingar troligtvis kopplat till
vädret. Annars fungerade det väl med kafeterian med en del mindre
störningar.
Roligt att i den utvärdering som sekretariatet sköter fick serveringen
genomgående höga betyg

Kristina

En del mat och glass kvar efter tävlingen
Kylsystem har installeras i Kafeterian
§ 76

Övriga frågor
Vi hade upp frågan om funktionärer och vi bestämde att vi har en
punkt nästa möte där vi diskutera vad vi kan förbättra

Ulf

Vi har ställt en fråga till kommunen att utöka parkeringen

Ulf

Vi planerar någon aktivitet tillsammans med Blomkvist
Guldsmedsaffär

Alla

Upptagning av bryggorna planeras
Vi ser över om vi har avtal gällande profilkläder
Vi gör ett tillfälligt undantag enligt Kristinas Peterssons önskemål
gällande dressyr träning dock längts den 31/12
§ 77

Vi tittar på om vi kan ha en träff för funktionärerna på värdshuset
Mötets avslutning
Ulf avslutade mötet.

Per
Anny Bäck
/Ulf
Alla
Alla

Kommande möten:
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

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

Nelly Gustavsson, justeringsman
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