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§ nr Ärende Ansvarig 
§ 1 Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

§ 2 Val av justeringsman 
Lina Petersson Dennis valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks ej igenom pga ny styrelse 

 
 

§ 4 Rapporter  
 
Ekonomin: Cecilia skickar ut ekonomirapport till styrelsen efter mötet. 

Ungdomssektionen: Har anordnat en träff med tacomys med ganska lågt 
deltagande 

Tävlingssektionen: Har haft möte och skickat in en förfrågan om tävlingar 
ska hållas den 1-3/5. Styrelsen beslutar att tävlingen ej ska hållas med 
tanke på det osäkra läget i samhället med Corona-spridningen. För att 
stötta med att hitta funktionärer till tävling 17/5 ska Lina L och Cecilia från 
styrelsen stötta till. Tävlingssektionen hade frågor kring hur mycket 
ridskolans personal kan hjälpa till vid större tävlingsarrangemang och 
styrelsens syn är att personalen på ridskolan ska fokusera på den 
verksamheten och kan i mån av tid tillfrågas om enstaka uppgifter. Vill 
tävlingssektionen ha hjälp av Jonny ska förfrågan göras via Cecilia L. 

Tävlingssektionen bjuds in till kommande möte. 

Ridskolan: Johanna närvarade på mötet och summerade om följande; 

170 inskrivna elever när vi höll mötet 

19 hästar varav 2 ur verksamheten 

Alla dom nya hästarna har börjat gå lektioner och fungerar bra 

Vi planerar inför påsklovet och har redan nu fått in en hel del anmälningar 
till våra aktiviteter 

Planeringen inför sommarens ridläger har också påbörjats. 

 

Protokoll 2, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2020-03--16 
 
Närvarande: Louise Hydling, Cecilia Lodelius, 
Cathrin Bengtsson, Jennie Simon, Manuela 
Engström, Theresia Svensson, Lina Löfgren, Lina 
Petersson Dennis, Cecilia von Wendt 
 
Frånvarande: - 
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När det gäller Coronasmittan håller vi igång verksamheten som tidigare 
med försiktighetsåtgärder, alla teorilektioner genomförs utomhus eller 
praktiskt i stallet. Vi försöker även förlägga så många ridlektioner som 
möjligt utomhus för att minimera risken för smitta. 

 

Web- och informationsektionen: Inget att rapportera. 

Cafeteriasektionen: Finns ingen sammankallande. Joakim, fd 
sammankallande, har satt ihop mycket material kring hantering av 
cafeterian. Louise skickar ut till styrelsen. 
 

§ 5 Övriga frågor 
Louise skickar ut mötesdatum för hela året samt 
kontaktuppgifter till styrelsen. 
 
 

 

§ 6 Mötets avslutning 
Louise förklarade mötet avslutat. 
 

 

   
 
 
Älmhult den 23/3 2020 
 
............................................................                    .......................................................... 
Louise Hydling , sekreterare                                       Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Lina Petersson Dennis, justeringsman 


