Protokoll 07, för Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2016-09-26
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, Per Gill, Terese Göransson, Joakim
Käll , Nelly Gustavsson, Anny Bäck; Kristina
Wirland Svensson
Frånvarande: Anna Rix Grönvall

§ 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
Ulf hade en genomgång av förgående protokoll

§ 75

Alla

Ulf

Rapporter
Ekonomin
Cecilia lämnade en ekonomisk rapport

Cecilia

Ungdomssektionens rapport
Har gjort ett hinder och haft möte med smålandsidrotten gällande
olika event

Joakim /
Frida
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Tävlingssektionen
Planera för tävlingarna den 8-9

Per

Har haft en utvärdering möte från den stora tävlingen
Uppföljning ÄHE
2016.docx

Man gjorde också en kund enkät på den stora tävlingen här är en
sammanställning av resultatet

Enkät ÄHE 2016.pdf

Ridskolans rapport
191 plus 8 med Thoren Framtid total 199 st

Tessan

Verksamhet
Thorén Framtid har börjat rida som en del av elevens val. Det är 8 elever
som kommer varje fredag efter lunch. Denna temin åk 9 och under
vårterminen åk 7 och 8.
Hästar
* Sylvia har börjat gå en lektion om dagen. Hon fungerar mycket bra i
verksamheten.
* Ulvin, Gunsi, Indira och Syrena är inhyrda från Roland Fransson under
året. Detta gör att de minsta grupperna går att fylla med den
hästbesättniing vi har nu.
* Vendora 4 år(russ) kom med på köpet. Hon har ridits av personalen och
ska nu börja gå med på lektion med stalleleverna. Denna kan vi få köpa om
den passar i verksamheten.
* Danne tas bort den 21/9. Livskada har gått igenom på försäkringen.
* Mida har varit på återbesök hos veterinären. Hovleden var bättre men
hade även hälta i kotleden på höger fram. Visar även hälta på vänster. Hon
är behandlad i båda fram och får tillfriskna i lugn och ro. När hon är ohalt
bör hon sättas igång och säljas. Kommer inte att hålla som ridskolehäst.
* Tarzan och Jane är våra nya stora hästar. De har sått i uteboxarna under 3
veckor och flyttar in i stallet under v 38. Jane kommer att börja gå med på
några lektioner i veckan från v 38. Tarzan behöver ha lite bättre kondition
innan han sätts in i verksamheten.
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Web- och information sektionen
Ingen rapport.
Cafeteriasektionens rapport
Vi planerar inför tävlingen den 8-9 Oct
§ 76

§ 77

Joakim

Övriga frågor
Bryggor skall upp på onsdag

Per

Kommunen har inga invändningar på en ny parkerings plats men
frågan behöver gå igenom länsstyrelsen.

Ulf

Vi sammanställer en lista med de funktionär som har deltagit på
tävlingar etc..

Cessan

Pär undersöker om vi kan göra ett förslag på utskick till alla för att
informera mer om ridskolan och vad det innebär att vara funktionär

Per

Vi skall få mail från Patrik gällande profiler kläderna.

Anny Bäck

Vi undersöker om vi har sökt ledarbidrag

Cessan

Vi planera att planerings möte för styrelse. Vi undersöker datum med
Smålandsidrotten

Ulf

Underlaget behövs att djup harvars till tävlingen den 8.e

Per

Träff för funktionärerna planeras mitten av Nov

Ulf

Mötets avslutning
Ulf avslutade mötet.
Kommande möten:
24 Okt kl. 18:00 Fika = Desirée
21 Nov kl. 18:00 Fika = Anny
19 Dec kl. 18:00 Fika = Nelly

Älmhult den 30 / 9 2016
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............................................................
Joakim Käll , sekreterare

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

............................................................
Nelly Gustavsson, justeringsman
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