Protokoll 11, för Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2017-12-11
Närvarande: Cecilia Lodelius, , Anna Rix
Grönvall, Ulf Almblad, Desirée Ördén, Nelly
Gustafsson, Karoline Karlén, , Joakim Käll, BrittLouise Elversson,
Frånvarande: Alma Gustafsson, Agnes
Håkansson

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§2

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

Alla

Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående mötes protokoll.

Ulf

§3

§4

Ansvarig
Ulf

Rapporter
Ekonomi:
Budget för 2018 är under arbete. Ulf har undersökt om personalens
arbetstid totalt sett kommer att öka när vi utökar med 75% tjänst.
Det ser inte ut som att det som helhet blir någon förändring av
personalkostnad jämfört med detta året.

§5

Ulf

Webbsektionen:
Hemsidan har uppdaterats ytterligare och kalenderfunktionen testas
nu.

Nelly, Alma

Tävlingsektionen
Veterinär är bokad för 2018 års tävlingar.

Karoline

Övrigt
Inför årsmötet
En person har anmält intresse för att ingå i styrelse eller tävlingssektion.
En person har tackat ja till att ingå i en arbetsgrupp för anläggningen. I
samband med årsmötet kommer en clinic med Douglas Lindelöw att
ordnas i samarbete med Smålandsidrotten. Årsmötet bestäms till måndag
12 februari.
Privatstallet
Ridskolan är inte ansvarig för privatstallet, men har ansvar för service till
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Ulf, Desirée,
Cecilia, Anna

Cecilia
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de uppstallade. Styrelsen beslutar att som ansvarig för privatryttargruppen
och firmatecknare kommer Cecilia Lodelius att skriva på hyreskontrakten
framöver.
Gröna linjen
Britt-Louise redogör för en sammanfattning av Gröna linjen. Gröna linjen
är ett omfattande dokument som vi behöver arbeta mer med och anpassa
till klubbens storlek och antal engagerade medlemmar.
Målformuleringarna behöver även omarbetas och omformuleras för att bli
möjliga att nå med de förutsättningar som finns.
Utökad parkering
Under tidigare tävlingsevent har stora ridhuset använts för uppstallning av
tävlande hästar. När vi nu lagt in nytt underlag kan vi inte fortsätta
utnyttja ridhuset för uppstallning då det snabbt skulle förstöra underlaget.
Det finns möjlighet att jämna till marken mitt emot ridhuset och skapa en
yta där för parkering och uppstallning. Förslaget har presenterats för
fritidschefen tidigare i samband med planering av nytt ridunderlag. Vi
beslutar att söka investeringsbidrag från kommunen för att anlägga en
utökad parkering till våren. Bidraget ska sökas innan den 1 januari.

Britt-Louise
Desirée

Ulf,
Anna

Styrelsen har fått uppgifter från kommunens fastighetsavdelning om
kostnad för byte av belysning i stora ridhuset. För att få lika bra ljusstyrka
som när armaturerna var nya (300 lux) och som är en rekommendation för
lokala tävlingar är kostnaden 162 000 kr + moms. Det är ännu inte beslutat
när byte av belysning kommer att ske.
§6

Mötets avslutning
Kommande möte med fika ansvarig:
18 jan Karoline

Älmhult den 11/12 2017
............................................................
Anna Rix Grönvall , sekreterare

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

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