Protokoll 7, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-09-22
Närvarande: Ulf Almblad, Per Gill, Desirée Ördén,
Kristina Wirland Svensson, Joakim Käll, Lina
Löfgren, Lina Petersson Dennis och Beata Tapola
Jakobsson (US)
Frånvarande:
Cecilia Lodelius, Andreas Vindstierna och
representant från ridskolan

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 42

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 43

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

§ 44

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

§ 45

Rapporter
Ekonomin
Rapporten gicks igenom utan något att tillägga.

Cecilia

Tävlingssektionen
Ansökan inlämnad om en Nationell hopptävling häst i månadsskiftet
april/maj -16. Per och Ulf pratar med TS ang. vilka och hur många
tävlingar vi kan hantera i framtiden samt vem som leder TS och
ansvarar för att skicka rapport till styrelsen.

Ulf/Per

Ridskolans rapport
- Verksamhet:
Antal bokade elever per vecka är 209st exklusive ledarskolan.
- Skolhästar:
Mida är under igångsättning.
Conell fortsätter att slussa in i verksamheten vilket går bra.
Billy har haft en sårskada som är behandlad av veterinär Johannes
Pihl. Han är nu bra och går lektion igen.
- Skolhästutbildning:
Träningen för Helene på skolhästutbildningen är igång, en gång per
månad. Tre ridlärare rider med på skolhästutbildningen.
- Aktiviteter:
Extra aktiviteter under höstlovet planeras och skall annonseras ut i
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-

veckan.
Övrigt:
Paddocken blev jätte bra efter att underlag fyllts på. Dock rinner
underlaget ut under staketet och ner för slänten.

Cafeteriasektionens rapport
Kristina flaggar för att om de inte blir fler i CS så har hon inte någon
möjlighet att fortsätta, det är inte heller aktuellt för Karin att ta på sig
Kristinas uppgifter.

Kristina

CS kommer att titta in på en prioritering av vilka tävlingar/evenemang som
det är värt att hålla caféterian öppen för att inte slita ut funktionärerna och
sektionen.
Ungdomssektionens rapport
US vill fortsätta med Julshowen men ber om hjälp från styrelsen och
ridskolan. Styrelsen hjälper gärna till och Joakim, Lina L och Lina P D
är representanter från styrelsen.

Beata
Joakim
Lina L
Lina P D

Sponsorsektionens rapport
Andreas undersöker vilka sponsorer som har betalat in och vilka avtal
som faktiskt finns idag för att skapa en översikt.

Andreas

Web- och informationssektionen
Inget att rapportera.

§ 46

Övriga frågor
Frys till klubbrummet
Joakim förankrar med Mia ang. detaljerna.

Joakim

Bryggorna
Det är dags att ta upp bryggorna. Per och Ulf återkommer om datum
och tillräckligt med folk finns redan.

Ulf/Per

Friskis & Svettis
Styrelsen ställer sig positiva till förslaget från F&S och lämnar över
initiativet till ridskolan om det finns intresse från deras sida och hur

Karin/Mia
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det skulle kunna se ut.
Brandskyddstillsyn
Några punkter kom som det är upp till kommunen att åtgärda samt
en checklista för klubben att ta sig an.

Per

Försäljning
Förslaget ang. Newbody försäljning godkändes och startar måndagen
28/9.

Cecilia

Fråga ang. försäljning av godis bordläggs till nästa möte.
Arbetsutskott
Behovet att åter införa ett arbetsutskott som är valda av styrelsen för
snabba beslut togs upp. Styrelsen beslutade att utskotten ska bestå
av Ulf, Lina L och Desirée.
§ 47

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte 27/10 kl. 18:00 i cafeterian. Ulf fixar fika.

Älmhult den 22/9 2015

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

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

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

Kristina Wirland Svensson, justeringsman
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