Protokoll 5, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2015-06-16
Närvarande: Ulf Almblad, Per Gill, Desirée Ördén,
Cecilia Lodelius , Kristina Wirland Svensson,
Andreas Vindstierna, och Lina Petersson Dennis

Frånvarande:
Joakim Käll, Lina Löfgren, Ridskolans representant
och US representant.

§ nr

Ärende

Ansvarig

§ 30

Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§ 31

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

§ 32

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

§ 33

Rapporter
Ekonomin
- Rapporten gicks igenom.
- Skriftväxling mellan Ulf och Kultur & Fritid diskuterades.
- Vi har sökt kommunens investeringsbidrag för 2015 och fått
beviljat 20 000kr till nya skåp i privatstallet, vi har även sökt
40 000kr till ny häst men detta är från kommunens sida
uppskjutet till hösten. 75 000kr - till ny terrass, styrelsen
beslutade att vi väntar med att söka detta bidrag till
hösten/vintern-15 för 2016 års investeringsbidrag .

Cecilia
Ulf

Tävlingssektionen
Funktionärsproblematiken togs upp, Per och Ulf kommer att träffa
Susanne för att se över situationen.

Per/Ulf

Ridskolans rapport
- Antal bokade elever per vecka är 220st exkl. ledarskolan.
- Skolhästar:
Lilla My är bortplockad från arbete, ingen ny info ännu.
Billys öga fortsätter att vara inflammerat, opererat i Ljungby idag för
fjärde gången. Blir det ej bra denna gången så finns diskussionen om
att ögat troligtvis måste opereras bort.
Connells utveckling går framåt, rids av Johanna ca 5 gg i veckan. Han
går inte med på sommarbetet utan stannar hemma & rids av

Karin/Mia
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Johanna för att kunna gå in i verksamheten vid terminstart.
Mida behandlad i båda bakknäna, nytt återbesök i Ljungby den 24
juni. Mida följer med Karin hem till Färgelanda på sommarbete. För
riskabelt att släppa henne med flocken.
Gunsi, Moonlight, Sack & Olima åker hem till Roland den 15 juni.
-

Skolhästutbildning:
Utförs ej under sommaren, personalen rider vid behov.
Dressyrträningarna för Helen Persson har varit uppskattade & vi har
fått mycket beröm för våra fina skolhästar.
Vårt önskemål inför höstterminen är att behålla Helen 1 gg/ månad
till skolhästutbildningen & även erbjuda träningar för privatekipage.

-

Aktiviteter:
Sommarridlägren startar på måndag med bra deltagarantal.
Tyvärr blev sista hoppträningen för Fredrik Gustafsson inställd pga
sjukdom.

-

Övrigt:
Hästarna släpps på sommarbete den 3 juli & plockas hem den
3 aug. Som det ser ut nu så blir det 4 hästar hemma i
Bockatorp, eksemhästarna & Billy.
Sommaren för hästarna är inte helt löst, behöver fortfarande
personer som tittar till hästarna på betet.

-

Workshop:
Personalen har haft workshop med Sandra Ruuda. Styrelsen har gått
igenom resultatet från den och diskuterat detta. Ulf informerar
facket om det som behövs inför hösten.

Cafeteriasektionens rapport
Cafeteriasektionens två sista uppdrag för våren, dvs. de sista tävlingarna,
fick ett något sämre resultat än förväntat. Pga. att jag denna gång köpte in
större lager (tidigare har jag snålat lite) och att antalet starter inte var så
stort, så blev vinsten alltså inte lika bra som tidigare. Dock har vi alltså lite
varor över, bl.a. hamburgare, godis och läsk, men det går ju åt i augusti.
Omsättningen för bägge tävlingarna ihop landar på 10’ och nettot på 3,5’.

Ulf

Kristina

Ungdomssektionens rapport
Inget att rapportera.

Sonsorsektionens rapport
Andreas presenterade ett förslag på skyltpaket och sponsorpaket.

Andreas

Web- och informationssektionen
Inget att rapportera.
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§ 34

Övriga frågor
Familjefestivalen
Styrelsen beslutade att vi inte har möjlighet att hjälpa till vid
Familjefestivalen då vi måste prioritera att använda våra funktionärer
vid Älmhult horse event i augusti.

Desirée

Bryggorna
Bryggorna ligger i för säsongen samt extra friliggande bryggor nya för
i år, detta har ökat inkomsten till 34 000:-

§ 35

Mötet avslutas
Ulf avslutade mötet.
Nästa möte 25/8 kl. 18:00 i cafeterian. Andreas fixar fika.

Älmhult den 16/6 2015

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

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

............................................................
Per Gill, justeringsman

Sidan 3

28/06/2015

