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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise Hydling hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Val av justeringsman 
Malin Peltola valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§ Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin:  
Ser fortsatt okej ut. Lite efter budget pga rådande höjda kostnader på spån 
osv.  
 

Ungdomssektionen: 
Felicia och Freja närvarade endast under punkten US.  
Några personer har slutat, 5 personer kvar. 
Bra sammanhållning. 
Halloweenaktivteten blev lyckad.  
Julövernattning planerad.  
Fler små aktiviteter kommer komma framöver.   
Behöver mer stöd framöver.  
 

Tävlingssektionen:  
Alla datum är satta för tävlingar 2023.  
Emma meddelar Malin Karlsson alla datum så de läggs ut på hemsidan.  
 

Ridskolan: 
Rullar på. 
Nya boxarna under uppbyggnad.  
Anmälning till vårterminen är öppen.  

 

 

Protokoll 9, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2022-11-20 
 
Närvarande: Malin Karlsson, Sofie Tillemark, 
Cecilia Lodelius, Carin Ludwig, Anna 
Ingemarsson, Emma Larsson, Louise Hydling, 
Malin Peltola, Felicia (US), Freja (US) 
Johanna Larsson (ridskolan) 
 
Frånvarande: Tina Brohmin 
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Web- och informationsektionen: 
Inlägg ska göras som en påminnelse om att reflexvästar ska användas 
mellan stallet och parkeringen. 
Dags att ansöka om att få licensavgifter i retur. Påminnelse ska läggas ut.   
Nyhetsbrev ska ut i december.  
Rullar på bra för övrigt.  
Nya hemsidan är online sen 11/11.  

Cafeteriasektionen: 
Det rullar på. 
Enklare servering fanns på Idrottskolan 19/11. 
Prov att ha öppet en kväll kommer att ske framöver.  
Pengar är ansökta för att kunna rusta upp gemensamma ytor så som 
cafeterian tex.  

 

Privatstallet: 
En kommer att lämna stallet.  
En ny eventuellt på gång in.  

 
 

§  Övriga frågor 
 
Jubileum: 
Gick bra. 
Full fart i cafeterian.  
Lotteriet gick strålande. 
Loppisen gick bra.  
Lyckad dag.  
 
Föreläsning: 
Vi kommer att bjuda in till en medlemsaktivitet i form av en föreläsning 
med Johanna Lassnack. Vi undersöker möjligheter till samåkning ex buss 
Måndag 13 mars 2023. 
 
Ridhusregler: 
Pausas till nästa möte.  
Inlägg om longering i ridhuset kommer att läggas ut på sociala medier.  
 

Strategiarbete: 
Louise skickar ut info till alla i styrelsen som läser på till nästa styrelsemöte. 

 

 

 
Idrottsskolan:   
Klar för säsongen.  
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Pizzakväll för alla medhjälpare på fredag 25/11. 
 

 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
Älmhult den 20/11 2022  
 
............................................................                    .......................................................... 
Malin Karlsson , sekreterare                                       Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Malin Peltola, justeringsman 


