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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: 

• 189 elever inskrivna på ridskolan för tillfället.  

• 19 hästar i verksamheten, 2 hästar ur verksamhet 

• Terminen börjar gå mot slutet & våra julaktiviteter börja fyllas på, något läger är 
redan fullt. Känns som att det varit ett rejält uppsving på aktiviteterna denna 
terminen. Vi har också fått mycket beröm från föräldrar på att vi haft många 
olika aktiviteter som passat för alla nivåer. 

• Planeringen inför nästa termin är igång.  

Vi kommer då också i vår planering ta hänsyn till dressyrträningen för Jenny som önskar 
att få vara i Stora Ridhuset, tisdagar ojämna veckor. 

Ekonomin: Gick igenom budget. 
 
Cafeteriasektionen: Utvärdering och planeringsmöte planerat till den 29 november.  
  
Ungdomssektionen: US Vi hade vår halloweenkväll och det gick bra. Det kom 5 barn från 
ridskolan. Vi har varit på styrelseweekend som Smålandidrotten bjöd oss på. Kommer att 
ha en dag då man gör sina egna käpphästar till julshowen. Fortsätter att planera 
julshowen. Vi kommer att ha loppis på julshowen. 
 
Tävlingssektionen: Inget nytt från tävling sektion. 
 
Webb- och informationssektionen: Vi skall skapa ”Ridklubb konto” Alma undersöker och 
lägga ut mer info gällande julshow och loppis. 

Alla 

§5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga frågor: 
• Personal. Beslut att vi köper jackor till personalen och bidrag till 

ridbyxor/arbetsbyxor. 
 

• Loppis under julshowen 16 december. Det kommer var loppis på julshowen  
anmälan till hanna.kall@hotmail.se  
 

• Folkspel. Bingolotter säljes hos ridskolelärarna. 
 

• Vi börjar titta på ett informationshäfte gällande att vara funktionär. 

Alla 

Protokoll, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2018-11-19 
 
Närvarande: Anna Rix Grönvall, Desirée Ördén, 

Joachim Käll, Cecilia Lodelius, Lina Petersson Dennis, 
Alma Gustavsson. 
 
Frånvarande: Nelly Gustavsson, Fanny Freimann 

mailto:hanna.kall@hotmail.se
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 • Vi har fått en uppdaterat klubbsortiment från Fanhultstvätten, kommer snart 
finnas tillgängligt i klubbrummet.  

 

• Vi börjar planera för årsmöte 

§6 Mötets avslutning 
Nästa möte 17 december, Joakim fikaansvarig 

Joakim  

   

 
 

Älmhult den 19/11 2018  
 
 
 

............................................................                    .......................................................... 
Joakim Käll, vice sekreterare                                    Desirée Ördén, ordförande 
 
............................................................  
Cecilia Lodelius, justeringsman                  


