Protokoll 9, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-11-24
Närvarande: Ulf Almblad, Desirée Ördén, Kristina
Wirland Svensson, Joakim Käll, Cecilia Lodelius,
Lina Petersson Dennis, Beata Tapola Jakobsson
(US)
Frånvarande: Per Gill, Andreas Vindstierna, Lina
Löfgren och representant från ridskolan

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 54

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 55

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

§ 56

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

§ 57

Rapporter
Ekonomin
Ekonomin gicks igenom.

Cecilia

Tävlingssektionen
Ingen rapport.
Ridskolans rapport
- Verksamhet:
Antal bokade elever per vecka är 211 st exlusive ledarskolan.
- Hästar ur arbete:
Simson är bortplockad från arbete, behandlad i kotled & ny
behandling torsdag den 19 nov med fortsatt vila i 2 veckor.
Prognosen ser väldigt god ut då han svarat bra på behandlingen.
Doris tillfälligt ur arbete pga koliksymtom, vet behandlad 19 nov.
- Skolhästutbildning:
Genomförs tisdag & torsdag med endast Karro & Johanna för
tillfället. Hästarna är fortsatt mycket fina & gör ett kanonjobb.
Dressyrträningarna för Helen Persson har 1 inbokat datum till denna
terminen, 17 december.
- Aktiviteter:
Sommarridlägren 2016 är klara & upplagda på hemsidan, även info i
stallet. Jullovsaktiviteterna i stort sett klara, inväntar bara några
tider om en ev.hopp & dressyrkurs.
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Mia/
Johanna
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Idrottskolan för nyanlända ungdomar genomförs nu 3 lördagar,
första gången avklarad & 2 återstår.
-

-

-

-

Övrigt:
Planeringen för nästa termin pågår för fullt, anmälningslappar
kommer from nästa vecka att lämnas ut till eleverna. Terminstart v.1
På grund av ridlärarbristen har vi under november & oktober endast
behövt ställa in 2 grupper resten av terminen. Den ena gruppen var
en ridlekis som vi erbjöd andra platser på annan dag & där alla bytte.
En mixspecial med 3 deltagare som endast genomförde hoppning
varannan vecka var den andra gruppen som vi fick ställa in. 1 elev i
denna gruppen bytte till annan grupp, övriga 2 var Cessan & Karro
som var väl informerad om läget.
I december månad kommer även Karros 2 torsdagsgrupper att få
ställas in då hon ej har möjlighet under december månad att ersätta.
Vi har i samråd med Sandra pratat om att erbjuda eleverna (10 st)
dom återstående 3 gg ridning i annan grupp eller återbetalning av
ridlektionerna. Info till dessa elever kommer att delas ut nästa
vecka, Karro har även informerat muntligt till dom igår.
Har även varit enstaka lektioner som blivit inställda på grund av sjuk
ordinarie personal & där vi ej lyckats hitta ersättare, dessa grupper
kommer att få igenridning veckan innan jul. Grupperna är
informerade.
Detta innebär att vi i år kör ett något reviderat jullov med lite
mindre aktiviteter för att kunna erbjuda igenridningar till elever som
fått inställda lektioner.

Cafeteriasektionens rapport
Ingen rapport
Ungdomssektionens rapport
Ingen rapport
Sponsorsektionens rapport
Ingen rapport
Web- och informationssektionen
Ingen rapport
§ 58

Övriga frågor
Kommunen
Ulf har haft ett positivt möte med Kultur och Fritids presidium och
informerat övriga styrelsen om detta.
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Ulf
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Gamla ridskolestallet
Då vi ser ett behov att kunna ge ridskolehästarna möjligheten att få
boxvila vid skada eller liknande så togs bestlutet att låta det gamla
ridskolestallet återgå till ridskolan med möjlighet att låta personal ha
uppstallning där. I och med det så utgår dessa boxar från
joursystemet i privatstallet. Cecilia tittar på nya kontrakt för eventuell
personal. Personalen har också alternativet att hyra box i privatstallet
som tidigare och med det också delta i joursystemet.

Cecilia

Containerhagen återgår till ridskolan då denna tidigare har varit
utlånad till privatstallet, då ridkolan har behov av hagen.
Skåpen till privatstallet
Johnny har börjat montera skåpen till privatstallet men önskar hjälp
med detta.
Idrottskolan för nyanlända
De två första gångerna är avklarade och har gått jättebra. Ulf har
tittat på möjligheten med finansiering för att kunna erbjudanda
fortsatt ridning för ungdomarna under våren i befintliga grupper.

Ulf/Desirée
/Cecilia

Ulf ska nästa vecka på en workshop i Växjö där bla annat ordförande i
Riksidrottsstyrelsen Björn Eriksson och SISU deltar med temat Idrott
och integration.
Ungdomsledarkurs
Beata kollar upp om det finns lämpliga kandidater att skicka på
ungdomsledarkurs nästa år.

Beata

Klubbrummet
Det finns nu möjlighet sen två veckor tillbaka att köpa piroger,
panpizza och saft i klubbrummet tack vare Joakim som har fixat dit en
frys. Personalen låser frysen varje kväll och tömmer pengaburken då
och då.

Joakim

Sekretess
Då det uppstått diskussioner angående att eventuell konfidentiell
information har läckt ut från styrelsen/personal så har vi påmint oss
själva samt personal angående sekretessen. Till protokollet ska
tilläggas att det inte är utom tvivel att informationen verkligen
kommer från sådan källa då denna information inte helt känns igen.
Dock är en påminelse alltid bra.
§ 59

Alla

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte 12/1-16 kl. 18:00 i cafeterian. Kristina fixar fika.
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Älmhult den 24/11 2015

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

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

............................................................
Joakim Käll, justeringsman
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