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§ nr Ärende Ansvarig 
§1 Mötet öppnas 

Desirée hälsade alla välkomna.  

 

Desirée 

§2 Val av justeringsman 
Cecilia Lodelius valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Alla 

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

Alla 
 

§4 Rapporter 
Ridskolan: Genomgång av rapport från Therese. Ridskolan har startat upp och alla 
hästarna är friska och i bruk. Jane och Titon ska säljas och vi tittar efter en ny stor 
häst.  
 
Ekonomin: Genomgång av halvårsrapport, ska skickas in till kommunen under 
veckan.  
 
Ungdomssektionen: genomgång av planerade aktiviteter: 

 Driva cafeterian på klubbhoppningen 2 september 

 Barnkalas 15 & 29 september, 13 oktober samt 24 november.  

 Rykttävling 22 september 

 1 november Halloween-kväll 

 Hjälpa till vid Idrotts-skolans alla tre tillfällen (lördagar vecka 43, 45 och 46) 

 Planering av julshowen 9 september.  
 

Tävlingssektionen: Ingen rapport har inkommit.  

Web- och informationssektionen: Ingen rapport har inkommit.  

Cafeteriasektionen: Genomgång av cafeterians resultat från augustitävlingarna, goda 

resultat presenterades. Utvärdering och planering schemalagd till vecka 36 med 

cafeteriasektionen.  

Alla 
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§5 Övriga frågor: 
 Idrottsskolan. Lördagar vecka 43, 45 och 46. Representant från Styrelsen på 

plats vid var tillfälle för att stötta. Presentation av ridskolan/verksamheter att 
diskuteras när vi närmas oss.  

 Banskötsel. Diskussion om banskötsel och hur det fungerat/inte fungerat under 
sommaren då det kommit input till styrelsen.  Beslut om att ta upp det under 
våren 2019 för beslut om banskötsel under semestern eller ej.  

 Kommunikationsplan. Diskussion om hur, var och när vi kommunicerar med 
våra medlemmar om bl.a. banskötsel (kom upp under föregående punkt). Fanny 
kommer att se över en typ av kommunikationsplan för både intern och extern 
kommunikation rörande verksamheten (information och kommunikation, ej 
marknadsföring).  

 Hemsidan. GDPR information måste upp på hemsidan. 
Protokollen behöver också komma upp.  

 Funktionärer till våra tävlingar. Beslut togs att bjuda in representant från 
tävlingssektionen för att se över hur vi kan arbeta med rekrytering av 
funktionärer inför våra tävlingar. Cecilia informerar och bjuder in representant 
från tävlingssektionen.  

 Stående punkt, sponsorer. Vi har fått extra sponsring från IKEA på 20 000 SEK.  

 Nelly har meddelat att hon har kommit in på en utbildning i Köpenhamn och 
flyttar vilket påverkar hennes aktiva medverkan i styrelsen. Lina ersätter Nelly 
som ordinarie. Lycka till Nelly och tack för allt så här långt! 

 Per-Ola har avsagt sitt uppdrag som suppleant. 

Alla 

§6 Mötets avslutning 
Nästa möte 24 september, Lina fixar fika 

Desirée 

   

 
 

Älmhult den 27/8 2018  
 
 
 

............................................................                    .......................................................... 
Fanny Freimann, sekreterare                                      Desirée Ördén, ordförande 
 
............................................................  
Cecilia Lodelius                   


