Protokoll vid styrelsemöte 8 2012-10-09 för
Älmhult Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: Maria Wuulrich, Cecilia LodeliusBacklund,Kristina Wirland, Joakim Wäppling, och
Yvonne Jonsson.

§ nr
§ 25

§ 26

Ärende
Mötets öppnande och föregående protokoll
Maria öppnade mötet.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till
handlingarna
Rapporter
Ridskolan
Yvonne rapporterade om hästsituationen.
Jenny har kollat på nya hästar. Hästbudgeten är på ca
30.000 kr just nu. Det kommer att bli tillskott efter att
VEGA,CLINTON och TESSA har blivit utredda.
Ekonomi
Inget att avrapportera eftersom vi inte har nya
underlag utskickade än.
Tävlingssektionen
Vi har fått in ca 167 starter till Lokala Hopptävlingana
13-14/10 2012. Både Ponny och Häst. Tävlingarna blir
inomhus.
Webben
Inget nytt att avrapportera
Träningssektionen
Svag uppslutning på senaste sektionsmötet. 5
personer närvarade.
OBS! Om en träning blir inställd så flyttas den med
automatik till nästkommande träningstillfälle.
Samtliga träningar fortsätter med samma upplägg.
Ungomdssektionen
Ej närvarande. Inget avrapporterat
Anläggningssektionen
Kan vi placera en soptunna i lilla ridhuset, en sådan
saknas där.
Fixa en egen kontakt till den stora spisen i cafeterian.
Farthinder på väg till Bockatorp för att få ner
hastigheten på anläggningen.
OBS! parkering på kortsidan av ridhusen inte tillåten.
Kolla om vi kan få upp nya skyltar.
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§ 27
§ 28

§ 29

Cafeterian
Till tävlingarna håller cafeterian öppet och Yvonne
är ansvarig på lördag och U-sektionen på söndag.
Ponnysektionen
Inget att avrapportera.
Sponsorsektionen
Smålandshästen jobbar på att får till ett bra
sponsoravtal med oss. Med om det vid nästa möte.
Personal

Idrottsskolan
Joakim hade inget att rapportera.
Övriga frågor:
-

Hästavel föreningen vill låna vår anläggning den
25/11 för en clinique.
Beslut: Styrelsen beviljar förslaget.
- Vi är anmälda till Må Bra mässan, Jocke
samordnar det.
- Securitas är inbokade med Johan Hesselman från
kommunen för en genomgång av rutiner/rutter
och en koll mot vad som är avtalat.
- Karl Oskar skiolan kommer att besöka oss för ett
eventuellt samarbete.
- Lokstöden gav 30.000 kr
- Förslag på 2 nya tröjor med tryck till
klubbkollektionen visades. En barn storlek
beslutades att kosta 200 kr. Vuxen 320 kr.
- Förslag på vykort med Info+ bild att dela ut i
samband med ponnyridningarna. Kostnad ?
- 2 skärmar har kasserats för att skänkas till
klubben från IKANO.
- Kan vi få en windows uppdatering av kommunen
så vi kan öppna dokument om kommer från
dem? Jokke kollar upp det till nästa möte.

Nästa möte och avslutande av mötet 6/11 2012 18.00
Mötet avslutades.
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