Protokoll vid styrelsemöte 2012-03-15 för Älmhult
Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: Maria Wüllrich Carlsson, Andreas
Vindstierna, Joakim Wäppling, Maria Förster,
Jennie Simon, Cecilia Lodelius Backlund, Johanna
Larsson (U-sekt), Yvonne Jonsson, Anna
Ingemarsson, Lena Vollbrecht och Kristina Wirland
Svensson.

§
§ 10

Ärende
Mötets öppnande och föregående protokoll
Maria W-C öppnade mötet.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till
handlingarna

§ 11

Avrapporteringar:
Ridskolan: Undersöker möjligheten att släppa ett par av
lektionshästarna på lösdrift så de kan vila upp sig
ordentligt. Personalen kollar runt lite ang pris för detta.
Personal: Rekryteringen av vikarie för Anna under
hennes föräldraledighet pågår.
Ekonomi: Inget att rapportera, ser ut som vanligt.
Försäljningen av NewBody inbringade ca 12 000kr till
Jennie S
klubben. Detta trots att endast fem (5!) personer sålde.
Exakta siffror kommer läggas ut på hemsidan.
Web: Byte av plattform för hemsidan ses över. Inväntar
besked från 2 olika aktörer.
Tävling: De regionala hopptävlingarna för häst hade ca
260 starter, vilket gav ett resultat på ca 20 000kr till
klubben. Kommande tävlingar är i Kristi Himmelsfärdshelgen (lokal hoppning för ponny 17/5 och för häst 20/5)
I samband med dessa tävlingar kommer även
klubbmästerskapet för privatryttare hållas.
Träning: Alla grupper är fulla. 27/3 är det tömkörning för
Cissi Qvarnström, och den 1/5 är det clinic i Working
Equitation för Åsa Linnér.
US: Planerar inför Bockatorpsdagen den 6/6. Preliminärt
program är klart.
US gör en teorisatsning med tävlingen ”Vi i Stallet”, och
har även haft 3 st deltagare som åkt iväg på
Ungdomsledarkurs (ULK)
Anläggning: Då ingen från anläggningssektionen är med i
styrelsen beslutades att Andreas Vindstierna är
kontaktperson.
Sponsring: Nya avtal har tillkommit, och ännu fler är på
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väg att tillkomma. Ännu inte klart med sponsor inför de
nationella tävlingarna, men det väntas bli klart inom
kort.
Ponnysektionen: Siktar på att ha lag inför allsvenskan.
Kommer anordna Pay and Jump den 17/3, och planerar
även inför Pay and Ride/staketträning. Datum för detta
kommer på hemsidan.
Vill ha klubbjackor/sponsortröjor till ponnyryttarna att
använda på tävlingar m.m.
§ 12

På uppdrag av årsmötet kommer det kallas till ett möte
med kommunen. Per Gill har fått i uppdrag att bjuda in en
person från kommunen, och datum för mötet sätts efter
detta.

Per Gill

§ 13

Beslutades att kontakta kommunen för att höra ifall det
finns fler möjligheter för klubben att tjäna pengar
(liknande avtalet vi har om bryggorna)

Maria W-C

§ 14

Samrådsmöte ang vindkraftverk kommer hållas den 26/3 i
Loshults Församlingshem. Beslutades att Jocke W går på
detta för ridklubbens räkning.

Jocke W

§ 15

Frågan ang förra styrelsens beslut att möjliggöra
arvodering av klubbens ordförande togs upp.
Styrelsen beslutade enhälligt att detta beslut står kvar,
men att inga pengar kommer betalas ut av 2012 års
styrelse. Ordföranden har av klubbens medlemmar,
genom sin ordförandepost, fått det yttersta ansvaret för
vår ridklubb, ett företag med miljonomsättning, samt även
arbetsgivaransvar för ridskolans personal. För att
underlätta för vår ordförande att fullfölja detta uppdrag,
samt att även ta fram en bearbetningsplan av företag för
kompletterande finansiering av verksamheten, beslutades
därför att frigöra tid till detta genom att befria ordförande
från stalljourer i lektionsstallet. Ordförande deltog inte i
detta beslut.

§ 16

Övriga frågor:
Fördelningen av investeringsbidrag är klar. Ridklubben
hade lämnat in investeringsbegäran på:
260’ kr för inköp av lektionshästar
160’ kr för inköp av lektionsponnier
50’ kr för inköp av tvättmaskin typ Wascator
21’ kr för inköp av sadlar
30’ kr för inköp av Equipe tidtagningsutrustning
5’ kr för inköp av ny diskmaskin till cafeterian
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10’ kr för inköp av nya hästtäcken
300’ kr för byte av underlag på ridbanor
5’ kr för inköp av grepar/skottkärror
30’ kr för inköp av hästtrailer
Det ridklubben fått beviljat är:
30’ kr för inköp av tidtagningsutrustning
Diskmaskinen har fixats
samt att kommunen önskar att vi inkommer med mer
information avseende underlagsbyte på ridbanorna, för
ev hänsyn i budgeten under år 2014.
Som komplettering till det konstituerande styrelsemötet
beslutades det att Yvonne Jonsson är klubbens
pressansvarig, och att alla frågor från pressen därför skall
hänvisas till henne.
Distriktet har årsmöte den 22/3. Beslutades att tillfråga
Per Gill om han vill representera klubben på detta möte.
§ 17

Nästa möte och avslutande av mötet
Datum för kommande möten under år 2012 kommer att
mailas ut inom kort. Mötesdagar kommer vara tisdagar, ca
1 gång/månad.

Maria W-C

Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Cecilia Lodelius Backlund
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Maria Wüllrich Carlsson, ordförande

Sidan 3

28/03/2012

