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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Val av justeringsman 
Jennie Simon valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Ekonomirapporten för september hade skickats ut i 
förväg och gicks igenom under mötet. 

Ungdomssektionen: Halloween-kväll arrangeras snart. Käpphäst-
tävling har genomförts med stor uppslutning och många glada barn.  

Tävlingssektionen: Marie Högberg från tävlingssektionen är från och 
med nu med på alla styrelsemöten och styrelsen hälsar henne varmt 
välkommen! Tävlingssektionen har arbetat fram ett förslag på 
tävlingar för 2021 som gicks igenom under mötet. Totalt planeras 6 
tävlingar under 2021. 
 
Dressyr  
Söndag vecka 19. Ponny LC:2 LB:1 Häst LB2 LA3 Medelsvår C1 B2. 
Lokal/regional. Söndag vecka 36, samma klasser som i v19. 
 
Hoppning  
Vecka 22, 5-6 juni. Lokal/lokal, ponny på lördag och häst på söndag. 
Vecka 32, 12-15 augusti. Regional/nationell, hopptävling för häst. 
Vecka 27, 10-11 juli. Ponnycup 2 dagar, lätt E till lätt B, samt 
inverkansklasser. 
 
Förslag att istället för tävling ha öppen bana 1-2 maj. 
 

 

Protokoll 8, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2020-10-21 
 
Närvarande: Louise Hydling, Jennie Simon, 
Cathrin Bengtsson, Cecilia Lodelius, Cecilia von 
Wendt, Lina Löfgren, Manuela Engström, 
Veronica Holmgren, Johanna Larsson (ridskolan), 
Marie Högberg (tävlingssektionen) 
 
Frånvarande: Lina Petersson-Dennis, Theresia 
Svensson  
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Medskick till Tävlingssektionen att titta på riktlinjer för våra 
tävlingsryttare, vilka fördelar de kan få, vad man behöver hjälpa till 
med osv. Riktlinjerna ska gälla alla oavsett vilken nivå man tävlar på.  
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Beslut att styrelsen tar 
hand om cafeterian på minihoppningen lördag 31 oktober. 

Web- och informationssektionen: Utskick till alla medlemmar innan 
jul. Möjligt via info-adressen från ridskolan? Cecilia Lodelius kollar 
med leverantören om det går att göra info-adressen aktiv så att den 
går att använda för utskick. 
  

§  Övriga frågor 
 
Valberedningen: Carin Ludwig ställer upp i valberedningen. 
 
Golvet i privatstallet är just nu farligt halt och behöver ses över 
snarast. Louise och Johanna tar den frågan. 
 
Newbody-försäljningen gick bra. Jennie kollar upp kostnad för 
ytterligare två speglar i stora ridhuset och tanken är att använda 
pengarna till det. 
 
Julshowen inställd i år pga Covid-19.  
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Staket på utebanorna 
3. Underlag på framridningsbanan 
4. Fiberuppkoppling 
5. Handikappramp. Bidrag finns att söka.  
6. Bevattning för utebanan 
7. Bevattning för stora ridhuset 
8. Underlag i IKEA hallen behöver bytas ut 
9. Privatstallet 
 
 
Nästa styrelsemöte är 18 november kl 18.30. 
 

 
 
 
 
 
 

§  Mötets avslutning 
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Älmhult den 21/10 2020  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Jennie Simon, justeringsman 


