Protokoll 7, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2017-08-24
Närvarande: Cecilia Lodelius, Joakim Käll, Anna
Rix Grönvall , Ulf Almblad, Alma Gustafsson,
Desirée Ördén, Britt-Louise Elversson,
Frånvarande: Agnes Håkansson, , Nelly
Gustafsson, Karoline Karlén, Terese Göransson ,

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Ulf hälsade alla välkomna.

§2

Val av justeringsman
Desirée 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:
Sammanfattningsvis har vi ca 300 000 kr bättre resultat än förra året
vid samma tid. Redovisningen är skickad till kommunen enligt
överenskommelse.
Ridskolan
Verksamheten:
·Vi har blivit beviljade pengar för Ryttarutvecklingsprojekt som kommer
att startas upp under september. Smålandsidrotten går in och täcker upp
föreläsningar i kost, fys och mentalträning och Ridsportförbundet går in
med ytterligare 35 000 kr. Pengar är även sökt från Sparbanksstiftelsen
och vi väntar svar i september.
· Arbetsmiljöverket har varit på återbesök och godkänt de punkter som
skulle åtgärdas.
· Just nu finns det 168 st inskrivna på ridskolan. Några ligger och väntar på
att skrivas in men det finns i dagens läge inte hästar så det räcker till de
som rider. Avvaktar besked av Roland om ifrån när hans hästar kan hyras
in.
Hästar:
· Alla hästarna är hemma från betet och är runda och fina.
· Tullamore har fortfarande ett hål rakt genom sin hov som inte vill sluta
sig. Hovslagaren håller på att kolla upp vad det kan vara. Hålet har nu
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funnits där i ett år. Tullamore fungerar bra just nu, men bör hållas under
noga uppsikt. Spolas varje dag.
· Harry är fortfarande halt och öm i hela kroppen. Efter veterinärbesök hos
Johannes i Ljungby konstaterades att han är slut i hela kroppen.
· Gaia kommer att åka till sin nya familj redan i början av terminen.
Övrigt:
· Vi har blivit beviljade bidrag för att gå basutbildningen. Personalen
kommer att anmälas till nästa omgång som går i Småland.
· Traktordörren har gått sönder. Försäkringspapperna är ifyllda och
inskickade till Thomas Franzén.
· Efter hand kommer vi att titta över behov av arbets- och personalkläder.
Vi återkommer till det nästa möte.
· För att personalen ska få lite inspiration ska vi se om vi kommer iväg på
något seminarium under vintern.

Kafeteriasektionen
Generellt sett är sektionen nöjd med tävlingarna, det flöt på bra och det
uppstod inga stora problem.
När det gäller försäljningssiffrorna ser det inte så bra ut, de preliminära
sifforna är försäljning för 65000:-. Vinsten beräknas till 31 000 kr.
Vi har en nergående trend på dessa tävlingar och försäljningen:
2015
2016
2017

92000:81000:65000:-

Det planeras ett uppföljningsmöte för att utvärdera hur tävlingen fungerat
och då kommer det också att diskuteras vad detta kan bero på. Det har
inte gjorts så många förändringar av sortiment och koncept, förutom att
man dragit ner på antal lunchrätter. Att man inte har ändrat så mycket
kan givetvis var en del av problemet. Har folk tröttnat på grillat t ex ?
Har någon idéer om vad minskningen av försäljningen kan bero på så
mottages det tacksamt.
Det planeras för hästpremiering den 2 sep, en mindre aktivitet för
kafeterian.
Ungdomssektionen
Fokus är på resan till EM i Göteborg torsdag och fredag.
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§5

Övriga frågor
9 september:
Flera i styrelsen kan inte delta så vi bokar nytt datum. Information om
vilket datum skickas ut med mail.
Styrelseweekend med Smålandsidrotten Växjö 18-19 november.
Ridunderlaget:
Suxboxarna har inte hämtats som de skulle men finns nu utanför ridhuset.
Imorgon fred tas det gamla underlaget ut. Vi sprider ut fibern tillsammans
sönd 3/9 kl.16.
Förslag till anmälan av tävlingar 2018:
Lokal ponny, regional häst i mars
Nationell hoppning sista helgen i april
Lokal häst? I maj el juni. Vi skickar frågan vidare till tävlingssektionen,
anmälan ska göras senast 29/10.
Inspektion av Arbetsmiljöverket:
Arbetsmiljöverket gjorde inspektion på ridskolan innan semestern. Det
visar sig att fördelning av arbetsuppgifter inte dokumenterats tillräckligt,
däremot är man nöjd med att det fysiska arbetet varieras på ett bra sätt.
Dokumentationen är nu förbättrad och arbetsmiljöverket har avslutat
ärendet.
Privatstallet:
Två träffar har ägt rum med de som hyr i privatstallet, Anna och Ulf. Ska vi
fortsätta sälja service? Var ska ansvaret för privatstallet ligga?
Ett förslag är att det skapas en sektion för privatryttare och att den
sektionen har en sammankallande person som har ansvar att rapportera
till styrelsen. Fram till årsmötet kommer Cessan att ta ansvar för att
sammankalla en grupp som kan arbeta fram riktlinjer för en sektion. Vi tar
beslut att det som står i kontraktet gällande privatstallet om ridskolans
ansvar tar styrelsen ansvar för och utser Cessan företräda styrelsen.
Gruppen ser även över hyreskontraktet. Anna och Ulf informerar
ridskolans personal snarast om förändringarna. Vi erbjuder hyra för 1100
kr hela säsongen, t o m den 30 juni 2018, om man tecknar avtal före 1
november 2017. Om vi dubblar antalet uthyrda boxar får även de som nu
är uppstallade i privatstallet samma erbjudande.
Diamanthäftet:
Diamanthäftet börjar gälla 1 november och innehåller erbjudande från
Osby, Älmhult, Olofström. Vi kan börja sälja en vecka innan.
Fråga om arrende:
Ulf undersöker vilka konsekvenser det får om vi lämnar ifrån oss en bit
mark av det vi idag arrenderar.
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§6

Mötets avslutning
Kommande möte med fika ansvarig:
21 sep Alma
26 okt Uffe , ändrar dag till 18 okt.
23 nov Agnes
14 dec Desirée
18 jan Karoline

Älmhult den 24/8 2017
............................................................
Anna Rix Grönvall , sekreterare

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

............................................................
Desirée Ördén, justeringsman
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