Protokoll 2, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-03-24
Närvarande: Ulf Almblad, Andreas Vindstierna,
Cecilia Lodelius, Lina Petersson Dennis, Per Gill,
Lina Löfgren, Kristina Wirland Svensson och
Joakim Käll.
Från US: Beata Tapola-Jakobsson
Frånvarande:
Desirée Ördén samt representant från ridskolan.

§ nr

Ärende

§ 10

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 11

Besök från Smålandsidrotten
Jonas Knutsson från Smålandsidrotten pratade om det årslånga
projektet ”Träningsläger för styrelsen” som vi deltar i tom slutet på
maj. Tis 7/4 är det tre timmars utbildning i föreningskunskap i Växjö
och några ur styrelsen åker. Vi beslöt också att ha en egen workshop
den 17-18/4 och alla ska läsa utskickad SWOT-analys och inkomma
med förslag på ärenden till Ulf snarast.

§ 12

Ansvarig

Fastställande av dagordning och regler för styrelsemötena
Kristina hade gjort ett förslag på stående dagordning som godkändes.
Vi kom överens om följande ”regler” för mötena:
 Avsatt tid är kl. 18-20, kom i tid och var påläst!
 Vi ska ha högt i tak, men för den delen inte prata i munnen på
varandra.
 Vi ska vara enade utåt och vara solidariska med tagna beslut.
 Sekreteraren ansvarar för att skicka ut dagordningen. Den som
har ärenden under punkten ”övrigt” ska anmäla det till sekr. i
god tid.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Rapporter
Ridskolans rapport
- Antalet ridande ligger på 213 st exkl. ledarskolan.
- Personalsituationen är nu under kontroll, då ett antal
timanställda har rekvirerats.
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Skolhästar: Den nya hästen Conell har ännu inte kommit in i
flocken och rutinerna, men inskolningen fortsätter.
US vill köpa inlånade shettisen Sack från nuvarande ägare
Roland Fransson för egna intjänade pengar. Bra!
Billy är fortfarande inte såld, men beslutet att sälja kvarstår då
han inte trivs som ridskolehäst. Ev. ska han lånas ut till hösten,
d.v.s. om han inte är såld till dess.
Hoppträning för Fredrik Gustafsson är bokad till den 11-12/4.
V.14 är det påsklov och därför andra aktiviteter än vanligt.
Ridskolestarten ht-15 blir v.34.

Ekonomin
Resultatet för januari ser bra ut, för februari är papprena inte klara
än. Ulf och Per ska ha ett möte den 7/4 med det nya presidiet för
Kultur- och fritidsnämnden. Ambitionen är att uppdatera dem om
vårt läge och diskutera de kommunala bidragen. Kommunens
nuvarande driftsbidrag är visserligen höjt from 2014, men är ändå
endast 6 % av klubbens kostnader.

Ulf/Cessan

Cafeteriasektionens rapport
Hopptävlingen i februari inbringade ca 7 000 kr netto. Dock har CS
spenderat lite pengar under perioden också. Utsuget från köksfläkten
är nu omdraget så det leds ut till gaveln på ridhuset. Dessutom
behövde diskmaskinen reparareras.
Ungdomssektionens rapport
Ingen skriftlig rapport, men värt att notera är att US styrelse
drabbades av ett stort avhopp vid årsmötet och är i nuläget inte
fulltalig. Därför saknas det också tillräckligt med ansvariga för de
aktiviteter som brukas genomföras.

Beata

Tävlingssektionens rapport
Sektionen hade ett extralångt arbetsmöte lörd. 21/3 med följande
resultat:
- Septembertävlingen är struken liksom lörd. 30 maj.
- För att försöka lösa funktionärsbehovet föreslås ett brev
skickas/delas ut till samtliga ridelever. Andreas har tidigare
filat på något liknande och får därför i uppdrag att rodda ihop
detta.
- Vi behöver fler sponsorer till tävlingarna!
Sonsorsektionens rapport
De fina sponsorbroschyrerna ska få nya kontaktuppgifter påklistrade
på baksidan. Sedan inleds en drive då ansvarig helt enkelt kör runt
och knackar på hos ortens näringsliv.
Alla giltiga sponsoravtal bör ses över då prisbilden inte är jämlik t ex
för reklamskylarna i ridhusen.
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Web- och informationssektionen har inget att rapportera.
§ 16

Övriga frågor
Inloggning sharepoint
Cecilia fixar så de nya styrelsemedlemmarna får tillgång till klubbens
gemensamma plattform.
Ponnyridningarna
Det saknas någon som kan ta ansvar för dessa och därför kan vi inte
tillmötesgå Handelsplats Älmhults önskan om närvaro på
långlördagarna. Vi måste dock lösa det praktiska till evenemangen
”Gå för rent vatten” samt Älmhultsfestivalen.

?

”Fådda” tavlor
Hur gör vi med de fina tavlorna som vi så generöst fått från Cecilia på
LRF Konsult? Lotteri eller auktion t. ex vid Älmhult Horse Event?
”Gå för rent vatten”
Evenemanget (som Rotary initierat) ska genomföras den 15/5 och på
samma sätt som förra året. För vår del innebär det ponnyridning i
Björkparken vid kommunhuset. Ansvarig saknas dock.
Träningarna
Det finns ingen kontinuitet i dessa då ridskolan inte har tillräckligt
med resurser. Lina L tar tag i detta och bjuder in till möte för
intresserade inom kort.

Äskande av medel från TS
Tävlingssektionen behöver köpa in lite nya bomhållare mm och fick ok
till detta. Vi behöver också en resultattavla till den nationella
ponnytävlingen i maj. Hur löser vi detta?
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Regler och prislapp för uthyrning av banor mm
Detta behöver ses över då besökande inte skött sig. Per, med hjälp av
Mia, tar fram förslag.

Mötesplan för 2015
Ulfs förslag till mötesplan godkändes och fikaansvarig för respektive
datum utsågs enligt följande:
28/4 – Joakim
19/5 – Lina P
16/6 – Per
25/8 – Andreas
22/9 - Lina L
27/10 – Ulf
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24/11 – Desirée
15/12 - Kristina
26/1 – Beata
Får man förhinder då man är fikaansvarig så får man leja in nästa på
listan.
§17

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte blir alltså den 28/4 kl. 18:00 i cafeterian. Joakim fixar fika.

Älmhult den 24/3 2015

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

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

............................................................
Andreas Vindstierna, vice ordförande
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