Protokoll vid styrelsemöte 2012-07-31 för Älmhult
Linnébygdens Ridklubb.
Närvarande: Maria Wüllrich Carlsson, Andreas
Vindstierna, Jennie Simon, Cecilia Lodelius
Backlund och Kristina Wirland Svensson.

§ nr
§ 34

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

§ 35

Status utebanor:
Stora utebanan är näst intill klar, framhoppningsbanan
återstår. Resterande material till den levereras i slutet av
veckan. Investeringsbegäran gjorda till
Riksidrottsförbundet och Sparbanksstiftelsen har båda
blivit avslagna.

§ 36

Avrapporteringar:
Ridskolan: Noppe ska undersökas av veterinär för att
säkerställa att han inte är sjuk. Om han är frisk ska han
stanna på anläggningen och äta upp sig ett par
månader innan ny diskussion tas om vidare upplägg.
Ridskolan startar den 13 augusti, lediga platser finns
kvar så det beslutades att annonsera i tidningar samt
på anslagstavlor och arbetsplatser.
Personal: Beslutades att denna punkt ska flyttas och
ligga sist på agendan, samt att US representant ej ska
närvara då personalfrågor diskuteras.
Ekonomi: Resultatrapporten för juni gicks igenom
Tävling: I dagsläget har vi 544 starter till de nationella
tävlingarna, förhoppningen är att ytterligare starter
tillkommer. 5st utställare är klara, och besked väntas
från ytterligare 3-4st.
Tävlingssektionen ska göra en ordentlig översyn av
tävlingar inför nästa år för att undvika att de krockar
med närliggande klubbar.

Ansvarig

Maria W-C m.fl.
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Web: Migrering till den nya plattformen är på G.
Frågan om att göra sidan mobilanpassad kom upp och
tas vidare till websektionen.
Träning: Dressyrträningarna för Jenny är fullbokade
och igång. Platser finns kvar på hoppträningarna för
Sandra och även ett par platser lediga på
dressyrträningarna för Christina. Cissi Qvarnström
kommer återkomma till hösten under förutsättning att
underlag finns. Anmälan till alla träningar görs till
Maria W-C.
Ungdomssektionen: Ej närvarande
Anläggningssektionen: Ej närvarande
Sponsorsektionen: Har fått avtal med IKEA om
delsponsring av underlaget till utebanan. Wärkstan
sponsrar med lån av mockningskärror och grepar till de
nationella tävlingarna.
Cafeteria: Yvonne och Lena har tagit på sig att planera
cafeterian inför de nationella tävlingarna då det
fortfarande inte finns någon cafeteriasektion. Läget
inför de nationella tävlingarna är under kontroll.
Cafeteriasektion måste lösas av valberedningen inför
hösten.
Ponnysektionen: Ej närvarande, men ett lag är anmält
till höstens div 2 hoppning.
§ 37

Övrigt:
Länsstyrelsen har gett okej till att hästpassen för hästar
uppstallade i privatstallet ej behöver förvaras i stallet,
under förutsättning att de vid anmodan kan visas upp
inom högst 15 minuter. Om denna tidsgräns ej kan hållas
skall hästpasset förvaras i stallet.
LOK-stöden ska vara inlämnade senast 15/8
Punkterna att åtgärda på listan från Kommunal skall vara
klara senast den 31/8.
Ansökningar om investeringsbidrag har lämnats till
kommunen. Totalt 8st ansökningar
*Datorer, 2 st á 5 000kr
*Hästar, 4st á 65 000kr
*Ponnier, 4st á 40 000kr
*Sadlar, 6st á 7 000kr
*Hästtransport, 50 000kr
*Regn- och vintertäcken, 20st á 500kr
*Skottkärror och grepar, 5 000kr
*Tvättmaskin modell större, 50 000kr
Flera försök har gjorts att säga upp avtalet med
Sjöhagen, men dessa har inte gått att nå varken på
telefon eller via mail.
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Kontakt har tagits med SISU för hjälp att finansiera den
konsult som ska hjälpa oss utveckla vårt varumärke. Vi
ska inkomma med mer information om vad vi vill ha ut
av denna konsult för att SISU ska kunna fatta ett beslut
om finansiering.
Fler möjligheter till att marknadsföra anläggningen och
kunna hyra ut den ska undersökas. T.ex olika
rasföreningar, företag och fotbollsklubbar.
Uppstartsdag/öppet hus/bytesdag ska försöka
arrangeras till helgen den 18-19/8 (samma helg som
fölmönstringen)
Beslutades att stallkatten ska kastreras så fort vädret
tillåter.
§ 38

Jennie S och
Yvonne

Kristina W-S

Cessan

Nästa möte och avslutande av mötet
Nästa möte är den 11 september enligt tidigare utsänt
mötesschema.
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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