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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

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

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Rapporten hade skickats ut i förväg och gicks igenom 
under mötet. Föreningen har fått 21 000 kr ersättning från 
Riksidrottsförbundet för förlorad intäkt under våren. Föreningen har 
också fått 10 000 kr i bidrag från Sparbanken Eken. 

Ungdomssektionen: 1 inställd aktivitet men nya tag till hösten. 

Tävlingssektionen: Ingen rapport har inkommit. För att styrelsen ska 
kunna stödja nationell tävling i augusti behöver detaljerad plan och 
riskbedömning inkomma senast 26 juni. Ordföranden meddelar 
tävlingssektionen.  
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Planeringen för 
höstterminen på god väg. Hästparken ser bra ut inför hösten. Offert 
från Rationell ska inkomma för bygge av boxar i stallet. 
Kakförsäljning klar och det gav ca 6500 kr. Två av de timanställda ska 
renovera sadelkammaren under sommaren. 

Web- och informationssektionen: Ingen rapport, ingen aktiv sektion 
f.n. 

Cafeteriasektionen: Ingen rapport, ingen aktiv sektion f.n. 
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§  Övriga frågor 
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Staket på utebanorna 
3. Underlag på framridningsbanan. Cessan kontaktar Ingelstad gräv- 
och schakt.  
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 
 
Information angående plan för underlagen ute och inne ska skickas 
ut till alla med anläggningskort. Cecilia Lodelius och Johanna Larsson 
ansvarar. 
 
Lina Petersson-Dennis utses som representant för ridklubben i 
Idrottsskolan. 
 
Medlemsutskick önskas lösas innan semestern. 
 
Strategidag för styrelsen, sektionerna (1 per sektion) och anställd 
personal på ridklubben efter sommaren. Datum (½ dag) sätts innan 
semestern. 
 
Valberedning – Styrelsen har tagit fram en lista med tänkbara namn 
och ber adjungerad ledamot Veronica Holmgren kontakta dem å 
styrelsens vägnar. 
 
Datum för fastighetsbesiktning ska bokas med kommunen. Louise 
Hydling har kontakt med kommunen i frågan. 
 

 
 
 
 
 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
Älmhult den 22/4 2020  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                                    Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Cecilia Lodelius, justeringsman 


