Protokoll vid styrelsemöte 7 2012-09-11 för
Älmhult Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: , Cecilia Lodelius-Backlund,Kristina
Wirland, Anna Ingemarsson, Johanna Larsson ,
Joakim Wäppling, Andreas Vindstierna och Yvonne
Jonsson.

§ nr
§ 25

Ärende
Mötets öppnande och föregående protokoll
Andreas öppnade mötet.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till
handlingarna

§ 26

Rapporter
Ridskolan
Clinton är halt. Vega är dålig tveksamt om hon
kommer tillbaka. Nytt häst material behövs. 30.000 kr
kvar i kassan. Nytt hästmaterial behövs. Vi har 197 st
ridande och fler på väg in. Mia och Anna vill få hit en
sadelprovare. Anna har haft kontalt med en och Maria
W. har också en kontakt. Mia jobbar med att
organisera Idrottskolan och hon behöver 2-3 vuxna per
onsdag. Andreas, Anna, Jocke och Yvonne kan hjälpa
till. Jock mailar ut till alla!
Ekonomi
Tävlingen gick plus! Ingen rapport från Anna-Lena än
lite tidigt än.
Yvonne och
personalen
Tävlingssektionen
Nationella tävlingarna gick mycket bra. Positiv
feedback från flera tävlande.
Saker som kan bli bättre:
• Mer lokal prissponsring. Flera olika istället
for en stor.
• Kan vi höja startavgifter?
-

Joacim Wäppling

Ansvarig
Andreas

Webben
Nya hemsidan klar vid jul.
Träningssektionen
18/9 Träningsmöte.
Ungomdssektionen
4 inbokade kalas. I slutet av oktober är en
Hallowen övernattning inplanerad. Julshowen
planeras. Önskemål om att sadelgjordar skall köpas
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§ 27

§ 28

in.
Anläggningssektionen
Bryggorna vid Möckelns och Bökhults badplatser
skall upp inom kort..
Ridklubben skall sponsra med ridkuponger för
extra hjälpen för funktionärer vid
bryggupptagningen.
Cafeterian
Det är upp till valberedningen att hitta medlemmar
till sektionen. Verksamheten fungerar men det
behövs en fast styrka för att få den att fungera!
Ponnysektionen
Pay and jump är planerad till den 20 september.
Allsvenskan blir inte av. För dåligt hästunderlag.
Sponsorsektionen
Förslag fanns på att hitta lokala företag som
sponsrar schabrak, 10 små och 10 stora. Vi vet vilka
vi skall kontakta , Delta data Deres etc.
Personal

Idrottsskolan
Joakim rapporterade från senaste mötet med Thomas
Franzen angående idrottsskolan. Ny omgång av
idrottsskolan startar upp från och med höstterminen
2012. Bockatorp har sina aktiviteter vecka 40,41,42
Övriga frågor:
o

o

§ 29

Idrottsskolan, att Mia ska göra schema
för de tre tillfällena och detta cirkuleras i
styrelsen som tar på sig att ordna frivilliga
Ponnyridning på torget
Datum för dessa ska förmedlas till
Andreas som är ansvarig för att
samordna.

Nästa möte och avslutande av mötet. Nästa möte den
9/10 2012
Mötet avslutades. Yvonne bjuder på fika vid nästa möte!

Älmhult 2012-12-04 Justeras av:

............................................................
Yvonne Jonsson

Joacim Wäppling

..........................................................
Maria Wüllrich Carlsson, ordförande
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