Protokoll 8, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2017-09-21
Närvarande: Cecilia Lodelius, Joakim Käll, Anna
Rix Grönvall , Ulf Almblad, Alma Gustafsson,
Desirée Ördén, Britt-Louise Elversson, Agnes
Håkansson
Frånvarande: Nelly Gustafsson, Karoline Karlén,
Terese Göransson

§ 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 behöver ett nyttjandeavtal på 10 år för att få vårt bidrag från
Smålandsidrotten. Fritidschefen har lovat att ordna det till oss. Anna
har kontakten med honom.

Anna

Ridskolan
Terese

Verksamhet
· Ryttarutvecklingsprojektet har startat upp. Det är 12 st deltagare i dagens
läge. Vi kommer att öppna föreläsningarna i kost, fysisk träning och mental
träning för övriga medlemmar i klubben. De praktiska tillfällena är bara för
deltagarna i projektet.
· Fritids på Klöxhultsskolan kommer att komma hit under ett antal veckor
för att prova ridning.
· Idrottsskolan kommer att ligga på lördagar vecka 43,45 och 46. Förutom
att vi behöver hjälp av vuxna vid aktiviteterna så behöver någon hålla i
presentationen till föräldrarna.
· Det har denna termin strömmat in ganska många nybörjare till ridskolan.
Kul! Just denna typ av grupp har vi nu kö på och håller på att titta på var
det finns utrymme till att starta upp en ny grupp och vem som kan hålla i
den.
Hästar
· Veterinären beslutade till slut att det inte fanns mer vi kunde göra för en
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av våra kära ridskolehästar. Han är nu avlivad.
· Terese har skrivit en annons på en av våra ponnyer och den kommer att
läggas ut under nästa vecka.
· Challe har flyttat in i ridskolestallet och kommer att gå på halvtid i
lektionsverksamheten.
Övrigt
· Det nya underlaget är förvånansvärt bra. Det kräver dock lite vatten
nästan varje dag. Detta blir svårt för Johnny att reglera med tanken. Det blir
lätt lite mycket på något ställe. Det kommer troligtvis att bli bättre efter
hand och när det är saltat.
· Det saknas en del av sargen i stora ridhuset. Den kommer att sättas på
plats snarast, men man behöver vara två starka personer för att klara det
utan att det blir farligt.

Joakim

Kaffe sektionen
Vi hade ”lessons learn” gällande den stora tävlingen i augusti. Vi kom inte
fram till någon tydlig förklaring varför vi sålde mindre än tidigare år. Det
kändes som det generellt var mindre ”tryck” och åskådare på tävlingen
Annars tyckte vi på det stora hela att det hade fungerat mycket bra och är
glada för att vi hade bra siffor när det gäller vinst.
Vi hade öppet på Hingst premieringen och sålde för 3415:- med utgifter
för 337:Vi använde mycket av det som var inköpt.

Ungdomssektionen
Vi i us var i Göteborg och tittade på EM, vilket var en fantastisk upplevelse
med mycket inspiration. Dagen efter bestod av workshop för att planera
till hösten.
Den 30/9 ska tjejerna få testa på att rida igen. Denna gång kommer det ett
produktionsbolag som ska filma aktiviteten.
§5

Övriga frågor
Dörren i lilla ridhuset behöver åtgärdas, den är tung och svår att
öppna/stänga.
Workshop fritid i kommunen 3 okt, Desirée och Alma alt Nelly är med.
Idrottsskolan, ledningsgruppsmöte den 9 okt, Anna går.
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Vi bokar 21/10 för styrelsedag på Sjöstugan, dagen planeras vid nästa
styrelsemöte.
Bryggorna tas upp kommande helg.
Tävling: 7-8 oktober, funktionärer efterlyses.
Privatryttargruppen:
Träning för Linn måndagar, dressyr
Träning för Tina Santesson onsdagar ojämna veckor
Inget intresse hittills för erbjudandet om boxplats i privatstallet.
§6

Mötets avslutning
Kommande möte med fika ansvarig:
18 okt Uffe
23 nov Agnes
14 dec Desirée
18 jan Karoline

Älmhult den 21/9 2017
............................................................
Anna Rix Grönvall , sekreterare

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

............................................................
Britt-Louise Elversson, justeringsman
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