Protokoll 1, konstituerande styrelsemöte
2012-03-07
Älmhult Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia
Lodelius-Backlund, Joakim Wäppling, Andreas
Vindstierna, Maria Förster, Yvonne Jonsson och
Johanna Larsson från ungdomssektionen.

§ nr
§1

§2

Ärende
Mötet öppnas
Maria valdes till mötesordförande och öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av sekreterare för mötet
Yvonne Jonsson valdes till sekreterare för mötet.

§4

Val av vice ordförande för föreningen
Andreas Vindstierna utsågs till föreningens vice ordförande.

§5

Val av sekreterare samt vice sekreterare för föreningen
Cecilia Lodelius- Backlund utsågs till föreningens sekreterare och Joacim
Wäppling till vice sekreterare.

§6

Val av kassör för föreningen
Maria Förster utsågs att tillsammans med Eva-Lena Arnesson
(adjungerad) vara föreningens kassör.

§7

Val av föreningens firmatecknare och rätt att teckna fullmakter
Maria Wüllrich-Carlsson, Maria Förster och Eva-Lena Arnesson utsågs till
föreningens firmatecknare.
Dessa har också rätten att var för sig uppsäga och utta innestående
medel på klubbens samtliga konton i bank och post samt att kvittera och
uppbära valuta för checkar, postväxlar utbetalningsavier och
värdehandlingar.

§8

Övriga frågor
- Personalansvarig
Yvonne Jonsson utsågs till personalansvarig efter Susanne
Brehmer
-

Yvonne Jonsson

Styrelsemailbox och Facebook
Yvonne uppdrogs att öppna en mailadress för styrelsen för att
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kunna fånga upp frågor och inlägg från medlemmar, samt att
informera om denna mailadress på Facebook. Mailadress till
styrelsen:
styrelsen@alirk.se
-

Hästar
Beslutades att klubben i första hand ska äga sina hästar istället för
att hyra dessa då det i längden blir betydligt dyrare.

-

Bostadshuset
Styrelsen fastslog att bostadshuset är en personalbostad men gav
möjlighet till korttidsuthyrning. Parallellt undersöks möjligheter till
att dela av bostaden i en mindre bostadsdel och en konferensdel.
Cecilia Lodelius-Backlund kommer att hyra bostadshuset under
maximalt sex månader till en hyra av 4.500 kr/månad inkl el från
och med 1 april. Under påsk, kommer huset vara disponibelt för
konstrundan enligt tidigare överenskommelse. Samma gäller
under nationlla tävlingarna då det används som Bed&Breakfast.

§9

Avslut av möte och planering av nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet.
Nästa möte blir den 15/3 kl 18.00 i cafeterian Bockatorp.
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............................................................
Yvonne Jonsson, sekreterare

Yvonne Jonsson

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