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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

 

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

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Ekonomirapport för året och budget har skickats ut i 
förväg. Rapporten från året saknar en del siffror från kommunen 
innan den kan bli färdig. Budgeten gicks igenom och godkändes av 
styrelsen. 

Ungdomssektionen: Sektionen ligger fortsatt vilande med aktiviteter 
under tiden de striktare restriktionerna gäller. 

Tävlingssektionen: Ligger lite lågt med tanke på rådande läge med 
restriktioner. Lista med saker som behövs göras inför och på en 
tävling klar och ska skickas till styrelsen. Medskick från styrelsen att 
sektionen behöver ge input till budget. 
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Ridskolan fortsätter att 
arbeta aktivt med smittskydd och riskbedömning, utifrån riktlinjer 
från Svenska Ridsportförbundet. Medskick till ridskolan att 
kommunikation till häst- och ponnyklubben efterfrågas. 

Web- och informationssektionen: Inget särskilt att rapportera. 
  

 

§  Övriga frågor  
 
Årsmötet: Mötet blir kl 15.00 söndag 14 februari 2021, digitalt. 

 
 
 

Protokoll 10, för Älmhult Linnébygdens 
Ridklubb  
2021-01-20 
 
Närvarande: Louise Hydling, Cathrin Bengtsson, 
Cecilia Lodelius, Cecilia von Wendt, Lina Löfgren, 
Lina Petersson-Dennis, Theresia Svensson, 
Jennie Simon, Manuela Engström, Veronica 
Holmgren, Marie Högberg (tävlingssektionen) 
 
Frånvarande: Johanna Larsson (ridskolan) 
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Styrelsen har diskuterat och valt ut en mottagare till Fires 
minnespris. Priset kommer att delas ut vid årsmötet. 
Priset för årets ryttare kommer också delas ut vid årsmötet. 
 
Förslag på riktlinjer för ryttare som tävlar för klubben: Existerande 
dokument kommer uppdateras och publiceras på hemsidan. Både 
för individuella ryttare och lag. 
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Staket på utebanorna 
3. Underlag på framridningsbanan 
4. Fiberuppkoppling 
5. Handikappramp 
6. Bevattning för utebanan 
7. Bevattning för stora ridhuset 
8. Underlag i IKEA hallen behöver bytas ut 
9. Privatstallet 
 

 
 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Älmhult den 20/1 2021  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Cecilia Lodelius, justeringsman 


