Protokoll 11, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2014-10-29
Närvarande: Ulf Almblad, Cecilia LodeliusBacklund, Desirée Ördén, Lina Löfgren, Kristina
Wirland Svensson och Per Gill.
Från US: Clara Johansson och Frida Käll
Frånvarande:
Ulrika Wahlgren och Andreas Vindstierna samt
Karin Svensson från ridskolan.

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 53

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 54

Avsägelse sekreterare
Yvonne meddelade att hon avgår ur styrelsen och från sin post som
sekreterare med omedelbar verkan, av personliga skäl.
Lina övergår därför från att vara suppleant till att bli ordinarie
styrelseledamot.
Kristina utsågs till sekreterare för mötet. Övriga styrelsemedlemmar
alternerar med uppdraget på de kvarvarande styrelsemötena innan
årsmötet.
Cecilia utsågs till sekreterare för medlemsmötet den 3 november.

§ 55

Rapporter
Ridskolans rapport
- Antalet ridande ligger på 228 st exkl. ledarskolan.
- Linn jobbar till och med den 25 november för att därefter gå
på mammaledighet, annons på ersättare är utlagd.
- Hästparken kommer att ändras lite framöver.
- Årets sista klubbdressyr genomfördes den 25/10 med ett
tjugotal starter.
- Just nu är det höstlov och därför andra aktiviteter än vanligt.

Karin/Mia

Tävlingssektionens rapport
Ingen rapport, men Per har tidigare tackat alla i sektionen för det
stora ideella engagemanget.

Per

Cafeteriasektionens rapport
CS har haft ett hektiskt schema i höst, med närvaro/service på två
klubbtävlingar, en dressyrtävling, en hopptävling och dessutom ett
öppet hus. Totalt har dessa arrangemang inbringat drygt 11 000 kr
netto.

Kristina
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Ungdomssektionens rapport
US förbereder som bäst sig inför julshowen den 14 december och vill
ha lite hjälp av styrelsen, bla med deltagande i en käpphästkadrilj och
ett ”Ride & bike”-nummer. Alla lämnar besked till Clara och Frida
snarast.
Diverse information från Ulf
- Ulf och Sandra Ruuda har varit på ett uppföljningsmöte med
Smålandsidrotten angående projekt i ”Idrottslyftet”,
tillsammans med andra föreningar. Ulf har gett Sandra i
uppdrag att fortsätta söka bidrag, bl. a för ett samarbete med
Klöxhultsskolan. Styrelsen gav ok till detta.
- Fredagen den 24/10 hölls ett frukostmöte med Rotary i
ridhusets cafeteria. För detta fick klubben 50 kr/deltagare,
totalt 950 kr. Sandra höll en mycket uppskattad presentation
av sitt uppdrag och klubbens resa under den tiden.
- Genomgången av budgeten för 2015 får skjutas på till nästa
gång för Ulf, Eva-Lena och Cecilia behöver mer tid för
förberedelser.
- Den 26/11 ska Ulf ha ett möte med representanter från
kommunen, bl. a ordf. för Kultur och Fritid, Stefan Ferm.
Ämnena blir rapporter om nuläget, både ekonomiskt och antal
ridande.
- Bryggorna är upptagna och allt gick bra.

Clara/Frida

§57

Nytt uppstallningsavtal
Det arbete som påbörjades av Maria W C och Lina kommer att
slutföras av Lina och Cecilia. Vi ska be Mia och Karin från ridskolan att
göra ytterligare en mätning av tidsåtgång för in- och utsläpp för att
fastställa personalkostnaden för detta moment.*
Efter färdig sammanställning mejlas ett förslag för godkännande ut till
styrelsen, detta för att få beslut så fort som möjligt.
Månadsavgifterna blir preliminärt:
700 kr för kallhyra inkl. anläggningskort och sommarbete
300 kr för spån och gödsel
1000 + ca 1000* för full service inkl. anläggningskort och bete.
*Självkostnadspris beroende på resultaten från nya mätningar.

Lina och
Cecilia

§58

Övriga frågor

§ 56

Ulf

Idrottsskolan
Genomförandet av aktiviteterna inom Idrottsskolan får mycket
beröm, från flera håll. Stor eloge till alla inblandade!

Desirée

Bingolotterna
Julkalendrarna har redan kommit men även lotter till
”Uppesittarkvällen” är beställda. Kristina meddelar när de har
kommit, för hjälp med försäljningen.

Kristina

Sidan 2

31/10/2014

Traktorn sägs ha problem med kopplingen. Ulf ber Johnny att kolla
upp detta så vi undviker en dyr reparation.

Ulf

Oanmäld tränare
Det har uppmärksammats att en extern tränare utan avtal med
klubben har ”hjälpt till” vid privatträningar. Styrelsen vill påminna om
principbeslutet att engagemanget ska gå via ridskolan.
§59

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte blir den 25/11 kl. 18:00 i cafeterian. Ulrika fixar fika.

Älmhult den 28/10 2014

............................................................
Kristina Wirland Svensson, sekreterare

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