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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

Louise 

§  Val av justeringsman 
Lina Petersson 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. Styrelsen tittade igenom resultat: - och balansräkning 
och bedömer läget som stabilt. 

Styrelsen tog ett beslut om att ridskolan får köpa in en ny häst. 

Ungdomssektionen: USEK planerar en aktivitet med femkamp och 
hamburgare den 5/6 . Ett förslag på aktivitet längre fram är 
käpphästtävlingar. Louise tar vidare med USEK. 

Tävlingssektionen: Sektionen hade möte för en vecka sedan och styrelsen 
har tagit del av anteckningarna från mötet. Styrelsen stödjer att 
augustitävlingarna genomförs i anpassat format om restriktionerna kopplat 
till Corona ändras till det positiva.  Tävlingssektionen föreslår en 4 dagars 
tävling. Styrelsen stödjer tävlingssektionen om sektionen mäktar med en 4-
dagars tävling med tanke på brist på resurser i sektionen och stödjer om 
ambitionsnivån sänks till ex 2,5 dagar. Tävlingssektionen får bestämma vad 
som är rimligt. 

Klubben blir eventuellt ombedd att ta en div 1 tävling för ponny i höst. 

Ridskolan:  

Rapport har skickat ut innan mötet. 

De nya skolhästarna går fint i verksamheten. Bra antal ridande i 
förhållande till nuvarande antal ridskolehästar i verksamheten. 

 
 
Cecilia L 

Protokoll 4, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2020-05-27 
 
Närvarande: Louise Hydling, Cecilia Lodelius, 
Jennie Simon, Cecilia von Wendt, Manuela 
Engström, Veronica Holmgren, Lina Petersson- 
Dennis, Lina Löfgren, Johanna Larsson (ridskolan) 
 
 
Frånvarande: Cathrin Bengtsson, Theresia 
Svensson  
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Ridskolan pågår till v 26. Sen ridläger under några veckor innan 
ridskolehästarna får välförtjänt sommarlov. Det finns ännu några lediga 
platser kvar på några ridläger. 

 Planering av höstens ridskoleverksamhet pågår.  

Undersökningar kring boxbygge i ridskolestallet pågår. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete har startats upp. (Riskbedömning, 
ergonomi mm.) 

Websektionen: Är vilande men vi har Manuela som jobbar med 
information utan att vi har en aktiv sektion så vi täcker behovet.  

Cafeteriasektionen: Ingen rapport, ingen aktiv sektion f.n. Om 
augustitävlingarna genomförs är styrelsens inriktningsbeslut att ta in 
catering som kan ordna bespisningen utomhus.  
 

§  Övriga frågor 
Medlemsutskick har skickats till Häst, - och ponnyklubbens 
medlemmar. Klubben ordnar en aktivitetsdag för 
medlemmarna. Styrelsen ordnar en loppis i samband med 
detta. (Ansvariga: Cili, Cathrin och Cessan). 
 
Ett nyhetsbrev skickas ut till alla ridklubbens medlemmar 
under Maj månad. 
 
Manuela lägger ut presentationer av styrelsen på hemsidan. 
 
Badbryggor har lagts i vattnet på badplatserna i Diö, Möckeln 
och Bökhult. 
 
Strategidag/kickoff ordnas inför terminsstart för styrelsen och 
ridskolepersonalen. (Utgångspunkt ”Gröna linjen” men tanken 
är att bygga upp något som är levande och som fungerar för 
ÄLIRK). Uppstart för budgetarbete. Louise undersöker förslag 
på datum med personalen. 
 
Frågan om valberedning lyftes upp – frågan tas upp igen på 
nästa styrelsemöte.  Alla funderar till nästa möte på förslag på 
namn 
 
Följande styrelsemedlemmar uppvisade utdrag ur 
belastningsregistret: Lina Löfgren, Lina Petersson, Manuela 
Engström. 
 
Farmartjänst kontaktas för att avlasta personal med att kolla 
och reparera lektionshästarnas stora sommarhage.  
 

 
Ridskolan 
 
 
 
 
Manuela 
 
 
Manuela 
 
 
 
 
Louise 
 
 
 
 
 
Alla 
 
 
 
 
 
 
 
Louise 
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Privatstallets renovering diskuterades. Tas med i diskussion 
med kommunen vid fastighetsöversyn. 
 
Investeringslista tas fram med input från ridskolepersonalen. 
Louise skickar ut innan nästa möte. 
 
 

§  Mötets avslutning 
Nästa styrelsemöte hålls 17.6 kl. 18.30. Jennie ansvarar för 
fikat.  
 

 

   
 
 
Älmhult den 27/05 2020  
 
............................................................                    .......................................................... 
 Cecilia von Wendt, sekreterare                                     Louise Hydling, ordförande 
 
 
 
............................................................                     
Lina Petersson-Dennis, justeringsman 


