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Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, Per Gill, Terese Göransson, Joakim
Käll , Anna Rix Grönvall, Anny Bäck, Kristina
Wirland Svensson
Frånvarande: Nelly Gustavsson

§ nr
§ 72

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

Ansvarig
Ulf

§ 73

Val av justeringsman

§ 74

protokoll.
Föregående protokoll
Ulf hade en genomgång av föregående protokoll.

§ 75

Rapporter

Kristina Wirland Svensson valdes till att jämte ordföranden justera dagens

Alla
Ulf

Ekonomin
Cecilia lämnade en ekonomisk rapport.

Cecilia

Ungdomssektionens rapport
Halloween planerat till helgen. 12 anmälningar hittills. Den 12.e nov
kommer många inom US åka till Växjö på en styrelseweekend.
Julshow planeras till 4 dec kl. 11.00.

Joakim /
Frida

Tävlingssektionen

Per

Ponny lördag 8/10, lokal hoppning med ponnyallsvenskan div II, LE+5 –
LC+5. 112 starter blev det med lagklassen.
Häst söndagen 9/10, lokal hoppning, 70-110 cm, med 158 starter.
Dålig uppslutning på fredag kvällen då vi harvade och plockade fram
hindermaterial, då ridskoleverksamheten hade undervisning fram till kl: 21.00.
Banbyggnation som Mats Tunared var ansvarig för, gjordes på lördag
morgonen kl: 06.30.
Organisationsmiss i att ragga funktionärer. Vi var sent ute, men fick ihop det
tillslut. Under tidig lördag och innan tävlingarna började, uppstod problem
med datorer i domartornet och strul med tidtagningen. Där bör det göras
förberedelser redan dagen innan, för att inte komma i tidsnöd på
tävlingsdagen. Tyvärr hade vi dessutom krångel med högtalaranläggningen,
som vi försökte få ordning på under lördagskvällen. En ”steloperation” gjordes
på ett av slutstegen i anläggningen, som gjorde att stora ridhusets högtalare
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åtminstone fungerade under söndagen.

Per

Där har Thomas Ahlin kopplats in och skall se över hela anläggningen.
Akutgruppen från Åhus var duktiga och tog hand om omkull ridna ryttare.
Kunde dock ha varit mer flexibla, då ingen av de två som tjänstgjorde
bevakade på framhoppningen. En bättre placering är vid ryttargången.
För övrigt tycker vi att underlaget ”skötte sig bra”, efter att Andreas som
vanligt iordningställt denne veckan innan, och då djup harvat och jämnat till
vid ojämnheter.

Ridskolans rapport

Tessan

198 plus 8 med Thoren Framtid, totalt 206 st ridande.
•

Vi har flyttat ledarskolan till måndagar och öppnat en
nybörjargrupp för barn på den tiden. Det finns en efterfrågan på
nybörjargrupper och i nuläget har vi 3 st.

•

Mix specialen i hoppning på måndagar är borttagen då det endast
fanns 2 i den gruppen. Eleverna är flyttade till liknande
torsdagsgrupp. Efterfrågan på dessa grupper har sjunkit och vi
undersöker en ändring till nästa termin.

•

VI har behov av mer större hästar, Tessan tittar på lösningar.

Web- och informationsektionen
Ingen rapport.
Cafeteriasektionens rapport

Joakim

Tävlingarna den 8-9/10 fungerade bra och hade bra försäljning.
Vi sålde för 11283
inköp för
6127 :Vinst = runt 5000 :Vi sålde ganska mycket glass för halva priset och vi har en del hamburgare
över till nästa år.
Sedan hade vi en klubbtävling där vi sålde för 170:Vi ställde fram kaffe och frallor och sedan fick man betala i en burk eller via
Swish vilket verkade fungera bra. Gissar att vi gick plus minus noll på
klubbtävlingen.
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§ 76

Övriga frågor
Länsstyrelsen har invändningar mot att flytta stenhögen där vi
planerar att ha en utökad parkering.

§ 77

Ulf

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

Cessan

Per 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 Fanhultstvätten gällande profilkläderna.

Anny

Vi planerar ett weekendmöte för styrelse. Lördagen den 26
november 8-14.00 efter överenskommelse med Smålandsidrotten.

Ulf

Träff för funktionärerna planeras till januari genom inbjudan till IKEA
Värdshus.

Ulf

VI har vunnit 10000: - från Gevalia i en tävling för föreningar.

Kristina

Vi skall ha en ponnyridning hos Sparbanken Eken i början av nov.

Ulf

Mötets avslutning
Ulf avslutade mötet.
Kommande möten:
21 nov kl. 18:00 Fika = Anny
19 dec kl. 18:00 Fika = Nelly

Älmhult den 24/10 2016

............................................................
Joakim Käll, sekreterare

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

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

Kristina Wirland Svensson, justeringsman
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