Protokoll vid styrelsemöte 11 2013-01-15 för
Älmhult Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: Maria Wullrich, Cecilia LodeliusBacklund, ,Anna Ingemarsson, Joakim Wäppling,
Yvonne Jonsson, Johanna Larsson, Lena Vollbrecht
och Jennie Simon.
Frånvarande: Andreas Vindstierna

§ nr
§1
§2

Ärende
Mötets öppnande
Maria öppnade mötet.
Rapporter

Ansvarig
Maria W

Ungdomssektionen:
Ungdomssektionen har jobbat fram förslag på nya
aktiviteter såsom: Minihoppning, djungelritt och
rykttävling till våren. Inga nya anmälda till kommande
ungdomsledarkursen. Det blir förmodligen en mindre i
styrelsen. Bra år med fina inkomster främst efter
väldigt lyckade barnskalas under hösten.
Ungdomssektionen kan tänka sig att använda en del av
sina intjänade pengar till att betala upp till hälften på
en ny ponny om en sådan är på väg att köpas in.
Ekonomi
Avrapportering. Eva Lena kommer att efterfakturera
medlemsavgiften som blev bestämt vid förra årsmötet.
Webb
Ett stort arbete har lagts ner av sektionen på att
uppgradera vår hemsida och nu börjar den ta form.
Den kommer att bli bra med det krävs en del
småjusteringar innan den är helt färdig.
Träningssektionen
Samtliga träningar för Jenny och Kristina är fullt
utnyttjade och fungerar bra.
Det saknas däremot ett större antal platser till Sandra
träningarna. Men det återstår fortfarande
någon vecka att anmäla sig, 3 platser av 12 är
tecknade.
Anläggningssektionen:
Ingen rapport

Joacim Wäppling
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Cafeteria sektionen:
Det saknas fortfarande en sektion och hittills har den
fungerat med individuella ansträngningar från gång till
gång. Vi behöver få igång en fungerande sektion för att
bättre ta hand om de pengarna vi kan tjäna på de
tävlingar som vi har framför oss. Styrelsen kommer att
avsätta tid för att lösa det till kommande säsong. Det
är en av våra viktigaste sektioner.
Ponnysektionen:
En Pay and jump är inplanerad men det saknas
fortfarande ett datum. En av anledningarna är att de
vill undvika att störa lektioner och vill försäkra sig om
att de finns hästar som är i form att klara detta också.
Ridskolan
Beslutades att rekrytera ridskolechef, Yvonne
informerar personalen.
Det behövs lektionshästar och Jenny och Anna-Karin
fick uppdraget att anskaffa fler hästar.

Yvonne

Övrigt:
1. Årsmötet är inplanerat till den 24 februari
kl:17:00. Kallelse kommer att mailas ut i första
hand för att spara portopengar.
2. Uppsatta regler för uppstallning med jour i
privatstallet ska följas enligt anvisning.
3. Beslutades om regelverk för klubbens
tävlingsryttare, samma upplägg som tidigare
men med tydligt krav på att ställa upp vid
klubbens hemmatävlingar.
Avslutande av mötet.
Nästa möte den 12/2 2013 kl 18.00
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