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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
Reflektioner från föregående möte: vi ska hjälpas åt med lite 
mer mötesdisciplin och även vara bättre på att sätta tid för 
mötets slut. 
 

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Ekonomirapporten för oktober är inte klar men skickas ut 
till styrelsen så snart som möjligt med information om eventuella 
avvikelser.  

Ungdomssektionen: Sektionen ligger vilande med aktiviteter under 
tiden de striktare lokala restriktionerna gäller. 

Tävlingssektionen: Tävlingssektionen ska göra sitt bästa för att 
genomföra tävlingarna enligt planen. 
 
Tävlingssektionen kan dock inte sköta ponnytävlingen helgen v27, så 
styrelsen kommer undersöka alternativa sätt att ha den tävlingen. 
Beslut i styrelsemötet i december. 
 
Veronica och Theresia tar fram förslag på riktlinjer för ryttare som 
tävlar för klubben inför nästa möte. 
 
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 
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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. 
 
Önskemål om fler tillfällen med öppen bana har inkommit men med 
tanke på restriktioner samt underlaget inomhus får vi återkomma 
med det till våren. 
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg.  

Web- och informationssektionen: Mejladress för utskick till 
medlemmar från styrelsen förhoppningsvis på gång. Louise reder ut 
och lämnar sen över till Manuela. Nyhetsbrev skickas så snart 
mejladressen är utredd. 
 
Manuela är på gång att undersöka möjligheten att införskaffa 
”marknadsförings-kit” (exv. flagga med föreningens logga, 
vimpelkedja eller liknande). Återkommer med mer info i nästa 
styrelsemöte. 
 
  

§  Övriga frågor 
 
Valberedningen: Carin Ludwig ställer upp i valberedningen. Lina P-D 
ställer också upp. Cathrin kallar Carin och Lina samt andra eventuella 
intressenter till ett möte för att de ska kunna starta upp arbetet. 
 
Nästa steg strategiarbetet: Inget fysiskt möte innan jul men vi ska ha 
en klar strategisk agenda till årsmötet.  
 
Bingolotter: Viktigt att vi alla sprider inlägg som kommer göras på 
sociala medier om försäljningen. Lotter finns även att köpa på 
ridskolan via ridlärarna. Lina skickar info om vilka butiker som säljer 
dem så att Manuela kan ta med det i inlägget. 
 
Datum för årsmötet är satt till söndag 14 februari 2021. 
 
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 
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Nästa styrelsemöte är 16 december kl 18.30. Mötet sker via Teams. 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Älmhult den 18/11 2020  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Cecilia Lodelius, justeringsman 


