Protokoll vid styrelsemöte 2012-06-18 för Älmhult
Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: Maria Wüllrich Carlsson, Andreas
Vindstierna, Cecilia Lodelius Backlund, Johanna
Larsson (U-sekt), Yvonne Jonsson, Anna
Ingemarsson, Lena Vollbrecht och Kristina Wirland
Svensson.

§ nr
§ 29

Ärende
Mötets öppnande, val av justerare och föregående
protokoll
Maria W-C öppnade mötet. Till protokolljusterare utsågs
Andreas och Yvonne. Föregående protokoll gicks igenom
och lades till handlingarna.

Ansvarig

§ 30

Avrapportering om status för underlag på utebanorna.
Klartecken från 2 delfinansiärer, svar från kommunen är
utlovat att komma före midsommar. Beslutades att kalla
styrelsen till ett extramöte ifall svaret från kommunen blir
negativt. Maria W-C återkommer med besked.

Maria W-C

§ 31

Avrapporteringar:
Ridskolan: Läget gällande gjorda inköp/avyttringar av
hästar redovisades
Personal: Löneavtalen är klara.
Web: Avtalet med nuvarande leverantör av
webbplattformen har sagts upp. Hemsidan kommer
flyttas över till en annan plattform hos en ny
leverantör.
Tävling: Fullt fokus på de nationella tävlingarna i
augusti. Yvonne har tillsammans med Lena Almblad
tagit på sig att vara ansvariga för att cafeterian
fungerar. Vi har fått okej från både SvRF och
Jordbruksverket att desinficera privatstallet före
målning, så detta kommer göras i samband med
stalltvätten sista helgen i juni.
Träning: Samma upplägg till hösten som nu. Tittar på
möjligheten att ha ytterligare clinics.
US: Tar sommarlov. Hade terminens sista barnkalas
förra lördagen. Bockatorpsdagen var mycket
uppskattad, och gav ett välkommet tillskott i
ungdomssektionens kassa.
Sponsorsektionen: Jobbar med att hitta sponsorer till
underlagsbyte på uteridbanorna.

Yvonne
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§ 32

§ 33

Övriga frågor:
Traktorn får inte förvaras i ryttargången i stora
ridhuset. Förslag på att bygga om ridskolestallets
spånficka till traktorgarage, och att den
spåncontainer som privatstallet har blir gemensam
för ridskolan och privatstallet.
Brandsyn har hållits på anläggningen. En
utrymningsplan ska tas fram.
Kommunen har fortfarande inte rensat ur de diken
som skulle rensas. De ska påminnas om detta.
Länsstyrelsen har haft tillsynsbesök på anläggningen.
De anmärkte på att privathästarnas pass inte fanns
tillgängliga i stallet. Då det inte ses som genomförbart
att säkert förvara samtliga privathästars pass på ett
och samma ställe så har Maria W-C inlett en
diskussion med Länsstyrelsen för att få fram en
lösning på detta.
Chokladhästarna är svårsålda, beslutades att sänka
priset på dem för att få dem sålda.
Nya skyltar med klubbens policy ska tas fram och
sättas upp på anläggningen.

Maria W-C

Cessan

Nästa möte och avslutande av mötet:
Nästa möte är den 31 juli, enligt tidigare utsänt
mötesschema.
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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