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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

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

 
 

§ Val av justeringsman 
Theresia Svensson valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Ekonomirapporten ackumulerat för året hittills gicks 
igenom. 

Information om medlemsavgifter för 2021 kommunicerat via sociala 
medier. 

Beslut om vem som företräder föreningen gentemot Swedbank. 
Styrelsen beslutade att utse:  

Louise Hydling 

Cecilia Lodelius 

Eva-Lena Arnesson 

eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda 
föreningen:  

var för sig i samtliga frågor. 

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda 
föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse 
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens 
internetbank. 

Ungdomssektionen: Sektionen ligger fortsatt vilande med aktiviteter 

 

Protokoll 10, för Älmhult Linnébygdens 
Ridklubb  
2020-12-16 
 
Närvarande: Louise Hydling, Cathrin Bengtsson, 
Cecilia Lodelius, Cecilia von Wendt, Lina Löfgren, 
Lina Petersson-Dennis, Theresia Svensson, 
Jennie Simon 
 
Frånvarande: Manuela Engström, Veronica 
Holmgren, Johanna Larsson (ridskolan), Marie 
Högberg (tävlingssektionen) 
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under tiden de striktare lokala restriktionerna gäller. 

Tävlingssektionen:  
Som en följd av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och 
nationella allmänna råd, har förbundsstyrelsen den 11 december 
beslutat att ridsportens tävlingsverksamhet är fortsatt inställd till 
och med den 30 juni 2021.  
 
Undantag för barn födda 2005 eller senare samt för de som utövar 
yrkesmässig idrott görs från och med den 25 januari 2021, då 
tävlingar för dessa två grupperingar blir möjliga. 
 
Det innebär att det påverkar våra tävlingar planerade vecka 19 
(Ponny LC:2 LB:1 Häst LB2 LA3 Medelsvår C1 B2) samt den som är 
planerad i vecka 22, 5-6 juni (Lokal/lokal, ponny på lördag och häst 
på söndag). 
Vi följer läget under våren. 
 
Tills vidare beslutar styrelsen att ha kvar tävlingen som är planerad 
för vecka 27, 10-11 juli (Ponnycup 2 dagar, lätt E till lätt B, samt 
inverkansklasser) och ger i uppdrag till tävlingssektionen att planera 
och organisera. Bemanningen får vi återkomma till. 
 
Veronica och Theresia kommer presentera förslag på riktlinjer för 
ryttare som tävlar för klubben på första mötet efter jul. 
 
Beslut att ta fram lista på saker som behöver hjälpas till med på 
ridskolan, vid tävlingar osv. Vi behöver ett bredare engagemang i 
klubben och det här är ett sätt att få funktionärer på ett mer 
organiserat sätt. Tävlingssektionen med hjälp av Cecilia von Wendt 
tar fram en lista som Manuela sedan lägger ut där alla medlemmar 
kan se och skriva upp sig. Deadline för detta arbete är sista februari. 
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Ny ponny inköpt, en 
långsiktig investering för ridskolan som ska skolas in i lugn takt. 
Ridskolan fortsätter att arbeta aktivt med smittskydd och 
riskbedömning, utifrån riktlinjer från Svenska Ridsportförbundet. 

Web- och informationssektionen: Mejladress för utskick till 
medlemmar från styrelsen förhoppningsvis på gång. Vi inväntar svar 
från företaget. 
  

§  Övriga frågor  
 
Bingolotter: Det finns lotter kvar, så det är bra att fortsätta sprida 
detta. 
 
Datum för årsmötet är satt till söndag 14 februari 2021. Inbjudan 
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kommer kommuniceras via sociala medier efter julhelgen och 
agenda kommer snart därpå. 
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Staket på utebanorna 
3. Underlag på framridningsbanan 
4. Fiberuppkoppling 
5. Handikappramp 
6. Bevattning för utebanan 
7. Bevattning för stora ridhuset 
8. Underlag i IKEA hallen behöver bytas ut 
9. Privatstallet 
 
Nästa styrelsemöte är 20 januari kl 18.30. Mötet sker via Teams. 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Älmhult den 16/12 2020  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Theresia Svensson, justeringsman 


