Protokoll 4 vid styrelsemöte 2012-05-22 för
Älmhult Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: Maria Wüllrich Carlsson*, Joakim
Wäppling, Maria Förster, Cecilia Lodelius Backlund,
Yvonne Jonsson, Anna Ingemarsson, Lena
Vollbrecht och Kristina Wirland Svensson.
*Maria W-C kom senare, och Yvonne agerade därför
ordförande inledningsvis.

§ nr
§ 22

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

§ 23

Val av protokolljusterare
Till justerare valdes Joakim Wäppling och Lena Vollbrecht

§ 24

Presentation av förslag på nytt klubbsortiment
Kristina presenterade förslag på nya profilprodukter från
Fanhultstvätten. Styrelsen beslutade att godkänna
förslaget på produkter och upplägg. Detta innebär även
att avtalet med Sjöhagen ska sägas upp helt.
Det nya klubbsortimentet ska presenteras för
medlemmarna så fort som möjligt, och information
kommer på hemsidan samt i nyhetsbrev. Blänkare
kommer även läggas ut på klubbens Facebook-sida.
Avrapporteringar
• Ridskolan: Vega och Skuggan har åkt på sommarbete
hos Yvonne för att vila upp sig.
• Personal: Jonny är pappaledig fr.o.m. 28/5 och ca 4
veckor framåt. Som vikarierande vaktmästare har
Rebecka Arnesson anställts. Klart med ersättare för
Anna under hennes kommande föräldraledighet. Mia
kommer att få utökad arbetstid och ta över fler barn/ridlekisgrupper. Utöver detta kommer Jenny Jönsson
hålla lektioner på tisdagar, och Anna-Karin Lindroos på
torsdagar. Fördelning av höstens ridgrupper har
påbörjats.
• Ekonomi: Ridklubben har för tillfället ca 180 ridande
elever. Förslag kom upp på att undersöka möjligheten
att ta in en konsult som Yvonne haft kontakt med för
att hitta nya möjligheter att utveckla verksamheten.
Beslutades undersöka ifall SISU kan bidra med denna
konsult.

§ 25
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• Web: Inväntar prisoffert från en möjlig ny
hemsideleverantör.
• Tävling: Lokala hopptävlingar har hållits, ponny den
17/5 och häst den 20/5. Den 9/6 arrangeras lokal
dressyrtävling för hästar med Dressyrallsvenskan div 3.
I samband med denna tävling hålls även KM för
Älmhultsekipage. Den 10/6 kommer det anordnas
klubbdressyr, där även KM för privatponnyryttare
kommer ingå.
• Träning: Träningarna för Jenny Jönsson har förlängts
med ytterligare tillfällen, träningarna för Sandra
Carlsson är snart slut, sista planerade tömkörningen för
Cissi Qvarnström ställdes in pga för få anmälningar.
• Ungdomssektionen: Ingen representant närvarande
• Anläggningssektionen: Ingen rapport
• Sponsorsektionen: Lina Löfgren har valt att utträda ur
sektionen. Flera möjliga sponsorer bearbetas.
• Cafeteriasektion: Saknas fortfarande, viktigt att detta
löses så snart som möjligt.
• Ponnysektionen: Pay and Jump hölls den 5/5, ett
uppskattat och välfungerande arrangemang. Nästa
tillfälle blir till hösten.
§ 26

Utebanorna
Susanne Brehmer var inbjuden för att gå igenom vad som
behöver göras med klubbens utebanor/tävlingsbanor på
kort och lång sikt. Så som underlaget är nu fungerar det
hjälpligt att hålla tävlingar på vid stora mängder regn, men
blir alldeles för stumt annars. Banorna måste åtgärdas
innan tredagarstävlingen i augusti. Förslaget är att lägga
fibersand. Då denna åtgärd innebär en stor investering
beslutades det att boka in möte med kommunen samt ev
andra möjliga sponsorer för att försöka lösa
finansieringsbiten.
Styrelsen beslutade även att söka anläggningsbidrag hos
Riksidrottsförbundet för omläggning av underlaget på
uteridbanorna.

§ 27

Övriga frågor
Ny konstitution av styrelsen: Maria Förster meddelade att
hon lämnar sitt uppdrag i styrelsen pga flytt från orten,
och i och med detta skedde en omkonstitution av
styrelsen.
• Val av kassör för föreningen
Cecilia Lodelius Backlund utsågs att tillsammans
med Eva-Lena Arnesson (adjungerad) vara
föreningens kassör. Cecilia Lodelius Backlund
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ersätter i och med detta även Maria Försters roll
som firmatecknare/fullmaktstecknare enligt §7 i
protokoll från det konstituerande styrelsemötet
2012-03-07.
•

Val av sekreterare för föreningen
Joakim Wäppling utsågs till föreningens
sekreterare

•

Val av ordinarie ledamot
Kristina Wirland Svensson utsågs som ny ordinarie
ledamot i styrelsen.

Övriga uppdrag som Maria Förster haft i styrelsen
lämnades över på nya ansvariga:
•
•
•
•
•

§ 28

Som styrelsens kontaktperson mot privatstallet
utsågs Cecilia Lodelius Backlund.
Som ansvarig att stötta Ungdomssektionen vid
behov utsågs Anna Ingemarsson.
Som kontaktperson för Sponsorhuset utsågs Jennie
Simon.
Som ansvarig för lotterier/försäljning utsågs
Kristina Wirland Svensson.
Som ansvarig för att styra upp ponnyridningarna på
torget utsågs Andreas Vindstierna.

Nästa möte och avslutande av mötet
Nästa möte är den 19 juni enligt tidigare utsänt
mötesschema.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Älmhult 2012-05-30:

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

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

Justeras av:
............................................................
Joakim Wäppling
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