Protokoll 9, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2017-10-18
Närvarande: Cecilia Lodelius, , Anna Rix
Grönvall, Ulf Almblad, Desirée Ördén, BrittLouise Elversson, Agnes Håkansson, Nelly
Gustafsson
Frånvarande:, Karoline Karlén, Terese
Göransson, Joakim Käll, Alma Gustafsson

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§2

Val av justeringsman
Britt-Louise valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Alla

Föregående protokoll
Ulf hade en genomgång av föregående protokoll.

Ulf

§3

§4

Ansvarig
Ulf

Rapporter
Ekonomi:
Vi väntar fortfarande på nyttjandeavtal på 10 år från kommunen för
att få ut vårt bidrag från Smålandsidrotten för nytt ridunderlag.

Anna

Sparbanksstiftelsen har beviljat vår ansökan om 20 000 kr till
ridunderlag.

Ulf

Resultatrapporten visar betydligt bättre siffror totalt sett än samma
period föregående år. Tävlingarna ger bra resultat och
personalkostnaderna är betydligt lägre. Ridunderlaget har till stor
del bekostats av kommunen, därutöver tillkommer bidragen från
Smålandsidrotten och Sparbanksstiftelsen.

Ulf

Flera har anmält intresse för boxplats i privatstallet.

Cessan

Vi informerar våra ridande och på vår hemsida att kostnaden för
anläggningsavgift i samband med privat träning, 25 kr/gång och
ridande, tagits bort.

Nelly/Alma

Ridskolan
Ingen ny rapport den här gången.
Cafeteriasektionen
Under tävlingarna den 7-8 oktober och sålde man för 9 528 kr. Alla
fakturor har inte kommit än men vi kommer inte gå så mycket plus för att
det köptes in mycket engångsartiklar till nästa år för att spara
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fraktkostnader.
Diamant häftet
Joakim
Joakim har beställt 150 häften. Vi är troligtvis den enda klubben i Älmhult
som säljer. Häftena kommer i slutet av oktober och kostar 200 kr. Klubben
tjänar 100 kr per häfte. Vi kan lämna tillbaka de vi inte säljer.
Häftena säljs i ridhuset och sedan är det fritt fram för alla som vill och är
sugna på att sälja.
Vi försöker även få affärer att sälja åt oss. Genom att använda swish
behöver de inte hantera kontanter till oss.
Följande affärer är med i häftet: Team Sportia , Sibylla, Per Andersen ,
A&O lunch, Home, Iittala, Blomqvist, Langes, Scorett, JC, Kapp Ahl,
Trendhouse, Hotstuff, Djurens värld, Interflora (Anemonen), Apoteket,
Hälsokost, Mix Prylhus, Tygboden
Ungdomssektionen
Den 30/9 kom ett produktionsbolag för att filma ungdomssektionens
aktivitet. Det är 10 stycken deltagare varav ett par är nya, vilket är väldigt
kul. Aktiviteten var väldigt lyckad. Filmen kommer de sedan visa upp som
ett gott exempel inom projektet men även inom andra föreningar. Även
Smålänningen och Smålandsposten var på plats.

Terese/Frida

Ungdomssektionen blev därefter tillfrågade av P4 om att vara med i radion
och prata om projektet. Detta tackade de ja till och spelade in en
torsdagsmorgon för någon vecka sedan. Även ett par tjejer som deltar i
projektet var på plats.
På höstlovet, den 28 oktober har ungdomssektionen planerat in en
halloweenkväll, som riktar sig både till ridande och till de som är med i
projektet. Sektionen har även ett barnkalas inbokat på höstlovet. Den 1819 nov ska de åka iväg på en styrelseweekend.
Julshowen är preliminärbokad den 9/12, tid återkommer de med.
Ungdomssektionen skulle uppskatta om styrelsen skulle kunna tänka sig
att vara med i ett nummer där.
§5

Övriga frågor
Workshop om kommunens fritidspolicy
Nelly och Desirée representerade klubben i workshop om kommunens
fritidspolicy den 3 oktober, Sandra Ruuda höll i aktiviteten som
arrangerades av kommunens fritidsavdelning.
Idrottsskolan
Nelly förbereder en presentation med information till föräldrarna vid
första tillfället den 28 oktober, kl.13 och 14. Britt-Louise och ev. Nelly är på
plats.
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Styrelsedag
Planering av styrelsedag 21/10, kl. 9-15.
Nuläge, att skapa engagemang, hur organiserar vi oss framöver, vilka
prioriteringar behöver/vill vi göra. Jonas Knutsson från Smålandsidrotten
håller i programmet och leder aktiviteterna.
Kontaktperson för ridskolans personal
Styrelsen beslutar att Anna blir ansvarig för kontakten mellan styrelsen
och ridskolans personal.
§6

Mötets avslutning
Kommande möte med fika ansvarig:
23 nov Agnes
14 dec Desirée. Mötet kommer att flyttas, nytt datum bestäms på
möte 23 nov.
18 jan Karoline

Älmhult den 18/10 2017
............................................................
Anna Rix Grönvall , sekreterare

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

............................................................
Nelly Gustafsson, justeringsman
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