Protokoll vid styrelsemöte 2012-04-10 för Älmhult
Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: Maria Wüllrich Carlsson, Andreas
Vindstierna, Maria Förster, Cecilia Lodelius
Backlund, Johanna Larsson (U-sekt), Yvonne
Jonsson, Anna Ingemarsson och Kristina Wirland
Svensson. Lina Löfgren och Christina Löfgren
(ponnykommittéen) deltog under punkten om
avrapportering för ponnykommittéen.

§ nr
§ 18

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

§ 19

Avrapporteringar:
Ridskolan: Har idag köpt en ny häst, Don Pedro.
Till nästa styrelsemöte kommer en uppföljning av de
punkter som gicks igenom på styrelsemöte 7 2011 att
presenteras.
Personal: Maria Vuorisalos avtalstid på max 2 år hos
oss har gått ut. Yvonne kontaktar Arbetsförmedlingen
för att ev få en ersättare. Arbetet med att hitta en
vikarie för Anna är så gott som klart, mer information
kommer inom kort.
Ekonomi: Maria F lämnade en rapport över ekonomin.
Beslutades att undersöka möjligheten till intäkter från
sponsorplastpåsar hos någon/några matbutiker i
kommunen. Cessan kollar upplägget som Maxi har med Cessan
ÄIF. Beslutades att vi ska säga upp det avtal rörande
Maria W-C
profilprodukter som vi har med Sjöhagen Wear, och
istället diskutera ett ev nytt upplägg med ny
Kristina W S
leverantör.
Web: Fortfarande inget beslutat om ny plattform för
hemsidan.
Tävling: Kommer arrangera lokala hopptävlingar med
KM för privatryttare i Kristi Himmelsfärdsveckan
(ponny 17/5 och häst 21/5), samt dressyrallsvenskan
med KM för privatryttare div 3 omg 3 den 9/6.
Träning: Tömkörning för Cissi Qvarnström den 17/4. Ny
omgång med hoppträningar för Sandra Carlsson börjar
den 11/4, fortfarande finns det plats kvar.
Ponnykommittéen: Lina och Christina Löfgren var
inbjudna att redovisa planering för kommittéen. Målet
är att vara självgående ekonomiskt, dvs ha
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§ 20

kostnadstäckning för relaterad utgifter, t.ex.lagavgifter
och startavgifter för lagdeltagare m.m. för klubbens
samtliga ponnyryttare inom både hoppning och
dressyr. Tanken har varit/är att ha lag till allsvenskan
och Ponnia Cup. Intäkter och utgifter redovisas separat
på samma sätt som för övriga sektioner.
Kommer arrangera Pay and Jump den 5/5, mer info
kommer på hemsidan.
Ungdomssektionen: Teorikursen ”Vi i stallet” har
startat, i dagsläget har de ett lag.
Sommarshowen/Bockatorpsdagen den 6/6 är i stort
sett färdigplanerad.
US jobbar med att ta fram en egen logga för
ungdomssektionen, och planerar även att ha en egen
hemsida (länkad från klubbens hemsida)
Till helgen är det dags för del 2 av ULK-utbildningen.
Anläggningssektionen: Brandsyn av anläggningen
utfördes den 3/4. En lista är framtagen med saker som
ska åtgärdas. Även en marksyn har genomförts
tillsammans med Sten Torneby. Kommunen kommer se
till att samtliga diken rensas för att komma tillrätta
med dräneringen av marken. Klubben kommer även att
ta fram en långsiktig utvecklingsplan för hur vi vill
utveckla marken i en 10-årsplan.
Sponsorsektionen: Kommer ha ett planeringsmöte på
söndag 15/4.
Cafeteriasektionen: Maria W-C fick i uppdrag att
kontakta valberedningen
Övriga frågor:
Önskemål har framkommit om mer belysning mellan
stallet och ridhusen, samt även om farthinder vid
ridhuset och uppe vid hörnet på lektionsstallet. Maria
W-C kontaktar kommunen om detta.
Maria W-C fick i uppdrag att prata med Robert Fritz
kring ett ev inspirationsmöte (preliminärbokat till den
15/5)
En stor anläggningsskiss ska tas fram och sättas upp i
anslagstavlan på gaveln på stora ridhuset (gaveln mot
bostadshuset).
Det ska tas fram en tydlig årsöverblick över planerade
aktiviteter på anläggningen. Förslaget är att denna ska
finnas lättillgänglig på hemsidan så att alla sektioner
m.m. lätt kan se vilka helger det är inplanerade
aktiviteter på anläggningen.
Ny stående punkt ska tillkomma på dagordningen: Val
av protokolljusterare. Som justerare denna gång utsågs
Anna Ingemarsson och Kristina Wirland Svensson.
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§ 21

Nästa möte och avslutande av mötet
Nästa möte är den 22/5 enligt tidigare utsänt
mötesschema.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Älmhult 2012-04-10:

............................................................
Cecilia Backlund Lodelius, sekreterare

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

Justeras av:

............................................................
Anna Ingemarsson
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..........................................................
Kristina Wirland Svensson
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