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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Val av justeringsman 
Lina Löfgren valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

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

 
 

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

Ungdomssektionen: Ingen rapport har inkommit men enligt uppgift 
ska en Halloween-fest arrangeras.  

Tävlingssektionen: Ingen rapport har inkommit. Tävlingen 27 
september är inställd. Styrelsen tycker att det är beklagligt att 
tävlingen inte genomförs och att det hädanefter ska vara styrelsen 
som tar beslut om att ställa in tävlingar. Styrelsen vill att 
representant från tävlingssektionen närvarar vid styrelsemötena 
från och med nu, för att främja dialogen och samarbetet. Louise 
kontaktar tävlingssektionen och ber om en plan för tävlingarna 
under 2021. Planen ska inkomma senast 10 oktober. 
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Allt flyter på som det ska, 
inget särskilt att rapportera. 183 inskrivna elever just nu.  

Web- och informationssektionen: Inga särskilda aktiviteter att 
rapportera. 
 
Cafeteriasektionen: Ingen ny information.  

 

§  Övriga frågor 
 

 
 

Protokoll 7, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2020-09-23 
 
Närvarande: Louise Hydling, Jennie Simon, 
Cathrin Bengtsson, Cecilia Lodelius, Cecilia von 
Wendt, Lina Löfgren, Manuela Engström, 
Theresia Svensson, Johanna Larsson (ridskolan) 
 
Frånvarande: Lina Petersson-Dennis, Veronica 
Holmgren 
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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 
 
Ombyggnation ridskolestallet: En andra offert behövs. Johanna tar 
in.  
Staketen till utebanorna: Jennie tar in offerter från 2-3 byggfirmor. 
 
Bingolotter – Lina PD koordinerar. 
 
Styrelsen fattar beslut att erbjuda möjligheten att köpa träningskort 
per termin istället för anläggningskort för de som bara kommer till 
våra träningar med externa tränare. Pris 500 kr per termin. 
 
Nästa strategidatum med styrelse, personal och representanter från 
sektionerna blir 21 november kl 14.30. 
 
Nytt telefonabonnemang till ridskolan undersöks. Nytt 
telefonnummer kommuniceras så snart det är klart. 
 
Datum ska bokas med räddningstjänsten för genomgång av rutiner 
vid ev brand. Louise inväntar svar från Räddningstjänsten. 
 
Idrottsskolan. Ev inställd pga Covid-19? Lina Petersson-Dennis 
undersöker med kommunen och återkopplar till styrelsen och 
Johanna på ridskolan. 
 
Det finns eventuellt ersättning att söka hos Riksidrottsförbundet för 
att täcka förluster pga Corona. Ansökan ska skickas in. 
 
Nästa styrelsemöte är 21 oktober kl 18.30. 
 

 
 
 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
Älmhult den 23/9 2020  
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............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                                    Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Lina Löfgren, justeringsman 


