Protokoll 1 forts, i 2013 års styrelse för Älmhult
Linnébygdens Ridklubb
2013-03-12
Närvarande: Maria Wüllrich-Carlsson, Cecilia
Lodelius-Backlund, Andreas Vindstierna, Kristina
Wirland-Svensson, Anna Ingemarsson, Nicole
Starck, Desiree Haglund , Yvonne Jonsson. Från
ridskolan Sandra Ruuda, verksamhetsansvarig.
Frånvarande: Moa Nilsson och representant för
ungdomssektionen.

Fortsättning av protokoll 1 (punkt 1-9 konstituerande)
§ 10

§ 11

Presentation Sandra Ruuda
Sandra Ruuda, ny verksamhetsansvarig, hälsades välkommen och
presenterade sig och hur hon kommer att ta sig an uppdraget för
ridklubben. Arbetet inleds med en nulägesrapport som beräknas vara klar
i maj. Sandra kommer att rapportera vid styrelsemöten.
Spelregler styrelsen
Styrelsen inklusive suppleanter enades om nedanstående spelregler för
det kommande styrelsearbetet:
- Tystnadsplikt i förekommande fall
- Solidarisk till fattade beslut
- Högt i tak
- Respekt för utsatta tider inklusive preliminär sluttid
- Material som ska läsas/gås igenom före möten ska vara utskickade
senast tre dagar i förväg så att alla kan förbereda sig och därmed
få effektiva möten
- Utrymme för att både ta beslut baserat på skriftlig dokumentation
och i diskussion
- Meddela eventuell frånvaro
- Ungdomssektionens representant närvarar inte vid personfrågor
- Rullande schema för fika

§ 12

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och las till handlingarna.

§ 13

Rapporter
- Ridskolan
Nu när Sandra tillträder övergår personalansvaret från Yvonne till
Sandra.
- Ekonomi
Budget och ekonomin ska gås igenom vid nästa möte.
Ekonomirapporter skickas ut i förväg och genomgång och analys
ska ske vid mötena.
- Web
Nya sidan lanseras under mars enligt planer.

Yvonne Jonsson
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Tävling
Senaste tävlingen, regional hoppning, gick med överskott, ungefär
som föregående år. Det efterlystes en genomlysning av
tävlingsekonomin för att bättre förstå inkomster och utgifter vid
tävling.
Träningssektionen
Träningar löper på enligt plan. Dressyr för Jenny Jönsson och
Christina Berg, Tömkörning Cissi Qvarnström och enstaka tillfällen
till dressyrträning för Jan-Ove Ohlsson. Ingen hoppträning för
Sandra Carlsson pga. för litet deltagande. Istället kommer
möjligheter ges att hoppträna för Anna-Karin Lindroos, som är Ctränare i hoppning.
Sponsorsektionen
Inget nytt att rapportera.
Cafeterian
Finns ingen sektion utan enbart en projektgrupp.
Ponnysektionen
En pay & jump kommer att anordnas den 14 april
Ungdomssektionen
Ej närvarande, men håller på att planera för en sommarshow.

Då årsmötet inte valde en anläggningssektion får dessa frågor hanteras av
styrelsen.
§ 14

Övriga frågor
Anmäldes till styrelsen att Nicole Starck har rapporteringsansvar till och
från styrelsen i privatstallet.

§ 15

Avslut av möte och planering av nästa möte
Maria tackade och avslutade mötet. Datum för kommande styrelsemöten
kommer att skickas ut av Maria.

Älmhult 2013-03-14

............................................................
Yvonne Jonsson sekreterare

Yvonne Jonsson

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