Protokoll 8, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-10-27
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Kristina
Wirland Svensson, Joakim Käll, Lina Löfgren, Cecilia
Lodelius, Beata Tapola Jakobsson (US) och Jessica
Nyman (deltog under vissa punkter från
valberedningen)
Frånvarande: Per Gill, Lina Petersson Dennis,
Andreas Vindstierna och representant från
ridskolan

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 48

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 49

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

§ 50

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

§ 51

Rapporter
Ekonomin
Rapporten gicks igenom, läget ser något sämre ut i år jämfört med
förra året.

Cecilia

Tävlingssektionen
Ansökan om samtliga lokala/regional tävlingar är inlämnade till distriktet
enligt följande:
14 februari häst regional 1,10 – 1,30
30/4 – 1/5 regional/nationell häst 1,10-1,40 (sökt hos förbundet)
7-8 maj lokal ponny – häst från LE/80 tom LB/1,10
v.32 to-sön nationell 1,10-1,45 (sökt hos förbundet)
8-9 okt lokal hoppning ponny o häst, samma som i maj

Susanne B

När det gäller höstens tävlingar så hade vi :
93 starter på ponny och 117 på häst, det är ngt lägre än förra året.
Dressyren samlade 61 starter för dagen, vilket får ses som ett bra antal!
Problematiken kring att skaffa fram funktionärer till tävlingarna kvarstår och
här måste något göras för att underlätta detta.
Ridskolans rapport
- Verksamhet:
Antal bokade elever per vecka är 214st exklusive ledarskolan. Det är
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-

-

-

många nya bokningar utanför Älmhult, som kommer då de hört bra
om oss.
Skolhästar:
Mida är frisk och har börjar gå lektion lite lätt igen. Det är viktigt att
hon ej tas för hårt igenför att hon ska hålla. Därför får hon endast gå
en lektion per dag under resten av terminen. Hon kommer ridas på
skolhästutbildningen för att underhållas rätt. Conell går lektioner nu
och fungerar bra. Simson är halt fram och skall in på veterinärbesök
hos Johannes Pihl den 28/10.
Killian är såld och har kommit till ett bra hem där de trivs med
honom.
Skolhästutbildning:
Skolhästutbildning sker som vanligt på tisdagar och torsdagar samt
en gång månaden för Helene Persson. Hästarna utvecklas fint och
går framåt i utbildningen.
Aktiviteter:
De höstlovsaktiviteter vi ordnat har bokats på bra och kommer bli
av.
Övrigt:
Det är lite oroligt i privatstallet just nu framförallt gällande
hanteringen av spånbalar. Innan sommaren togs det spånbalar från
ridskolan vilket gav oss ett stort svinn. Nu när vi ändrat systemet så
försvinner det spånbalar från de uppstallade vilket skapar
diskussioner.

Cafeteriasektionens rapport
- Hopptävlingen 10-11/10 får anses som ett lyckat event. Det var lite
lättare än vanligt att få tag på funktionärer till cafeterian och här
tror jag att träffen på IKEA värdshus spelade en stor roll. Kunderna
verkade nöjda på det hela taget, att vi(dvs Cessan) fixat Swish var
särskilt uppskattat och användes en hel del. På söndagen var dock
pauserna lite snålt tilltagna, så varken besökare eller främst
funktionärer hann äta ordentligt. Visst, vi serverade mycket
hamburgare i gengäld, men det var lite synd om kocken Joakim som
hade lagt ner så mycket möda för att förbereda en (med våra mått
mätt) avancerad lunchrätt. Omsättningen (totalt bägge dagar)
landade på ca 10 800 kr och nettot på 6 700 kr ca.
-

Dressyrtävlingen var som väntat ett lugnare evenemang som krävde
mindre personal, men även innebar lägre intäkt. Även här löste sig
bemanningen så pass bra så att jag kunde ta ett mindre ansvar och
jag är mycket tacksam för det! Vi fick in ca 2 800 kr och nettot blev
ca en tusenlapp mindre.

-

”Städdagen” den 7/11 mellan 9-12 kvarstår. Nu har Johnny redan
passat på att röja upp lite i verkstaden efter målarnas besök, men vi
kan nog städa bort fler grejer som inte används/behövs. För de som

Sidan 2

Kristina

28/10/2015

har svårt att avvara fm ber jag ändå om handräckning när kylbänken
ska sättas på plats. Jag kan dock inte säga tid än, jag måste kolla med
ridskolan när stora ridhuset är tomt så vi inte stör lektioner eller
annat.
Ungdomssektionens rapport
Planeringen av Julshowen går framåt och US har stöttning av
styrelsen i form av Lina PD och Joakim för tillfället.

Beata
Joakim
Lina P D

Sponsorsektionens rapport
Ingen rapport
Web- och informationssektionen
Ingen rapport
§ 52

Övriga frågor
Valberedningen
Valberedningen var inbjuden för att disktuera nästa års sektioner
mm.
Samarbete med Christina Pettersson
Styrelsen ställer sig positiv till ett samarbete med Christina Pettersson
under Julshowen.
Lampor på läktaren
Synpinkter på att det är mörkt på lägtaren har inkommit, detta är
både tråkigt för eventuell publik samt att det kan skrämma hästarna
om de inte ser vad som händer på läktaren. Ulf kollar med
kommunen.
Försäljning
Försäljningen är avslutad och gav ett netta på ca 4000kr.
Bingolotter
Kristina har fått årets Bingolotter samt kalendrar och de finns att
hämta hos henne.

Cecilia

Ulf

Cecilia
Kristina

Personal
Personalfrågan diskuterades.
§ 53

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte 24/11 kl. 18:00 i cafeterian. Desirée fixar fika.
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Älmhult den 27/10 2015

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

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

............................................................
Lina Löfgren, justeringsman
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