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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

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

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Ekonomirapporten för juli är inte färdig men 
halvårsrapporten hade skickats ut i förväg och gicks igenom under 
mötet.  

Ungdomssektionen: Ingen rapport har inkommit. Styrelsen skickar 
förslag på en möjlig aktivitet (käpphästtävling) att arrangera. 

Tävlingssektionen: Ingen rapport har inkommit. Den skickas ut så 
fort den kommer in. 
Lina Löfgren kontaktar sektionen för att undersöka intresse att via 
hemsidan efterfråga funktionärer till tävlingarna. 
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Många intresserade, 
några i kö till nybörjargrupperna. Stena Aluminium har sponsrat med 
10 000 kr till nya säkerhetsvästar, Elme Spreader sponsrar med 5000 
kr till nya hjälmar. 

Web- och informationssektionen: Manuela Engström har träffat 
Alma i websektionen och fått inloggningsuppgifter till hemsidan. 
Manuela undersöker möjligheterna att man ska kunna prenumerera 
på nyheter från websidan, samt tar bort inaktuell mejladress till 
styrelsen som ligger på hemsidan. 
 
 

 

Protokoll 6, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
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Närvarande: Louise Hydling, Jennie Simon, 
Cathrin Bengtsson, Lina Petersson-Dennis, Lina 
Löfgren, Manuela Engström, Veronica Holmgren, 
Theresia Svensson, Johanna Larsson (ridskolan) 
 
Frånvarande: Cecilia Lodelius, Cecilia von Wendt 
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Cafeteriasektionen: Rapport från nationella tävlingen ska inkomma. 
Mer planering sker under strategidagen i september.  

§  Övriga frågor 
 
Styrelsen beslutar att bidra med frukost/fikakassa till personalen på 
ridskolan. 
 
Försäljning av Newbody – Johanna pratar med de andra i personalen 
och ser om de kan ta hand om det. 
Försäljning av korvlådor senare i höst. Jennie Simon och Lina Löfgren 
kollar upp det. 
 
Fastighetsbesiktning har genomförts av kommunen. Louise Hydling 
och Cessan Lodelius närvarade. Inga särskilda anmärkningar. 
 
Datum ska bokas med räddningstjänsten för genomgång av rutiner 
vid ev brand. 
 
Idrottsskolan. Ev inställd pga Covid-19. Lina Petersson-Dennis 
undersöker med kommunen och återkopplar till styrelsen och 
Johanna på ridskolan. 
 
Strategidag för styrelsen, sektionerna (1 per sektion) och anställd 
personal på ridklubben 12 september kl 14 på Sjöstugan, som 
sponsrar med konferenslokalen. En punkt att ta upp är samarbetet 
mellan styrelsen, ridskolan och sektionerna. 
 
Planerad aktivitet (loppis osv) vid ponnytävlingen 27 september får 
skjutas upp pga rådande restriktioner för folksamlingar. 
 
Valberedning – Styrelsen har tagit fram en lista med tänkbara namn. 
Veronica Holmgren (adjungerad ledamot) kontaktar dem å 
styrelsens vägnar. 
 
Externa tränare: viss rutin behövs införas när det gäller vem som 
planerar, kommunicerar, söker bidrag osv. 
 
Input om underlag i ridhus har inkommit. När sådana frågor kommer 
till någon i styrelsen hänvisar vi hädanefter till ridskolepersonalen. 
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Staket på utebanorna 
3. Underlag på framridningsbanan. Cessan kontaktar Ingelstad gräv- 
och schakt.  
4. Fiberuppkoppling 
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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 
 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
Älmhult den 26/8 2020  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                                    Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Theresia Svensson, justeringsman 


