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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

§  Val av justeringsman 
Carin Ludwig valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§ Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
Cathrin och Jennie har gett kommentarer till 
uppstallningsavtalet och skickat till Louise för juridisk översyn. 
Det finns en del korrigeringar att göra och mer tid för arbetet 
behövs.  

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin:  

Det ekonomiska läget är fortsatt stabilt.  

Ungdomssektionen: 

Sektionen planerar en kvällsaktivitet för de yngre barnen innan jul.  

Träningssektionen:  

Cissi är fortsatt fullbokad. Helene Persson kommer 19.12 för en prova på 
lektion för dem som är intresserade. Jennie pusslar med fortsättning 
utifrån antal intresserade och möjliga tider.  

Eventuella träningshelger tittas in på.  

Ett träningsmöte planeras, Jennie tittar på datum. 

Tävlingssektionen: 

Inget att rapportera. 
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Ridskolan:  

Ridskolan har 210 elever i nuläget. Flera nya rid grupper och intresset är 
stort. 

Hästarna funkar fint och det finns utrymme till att utöka lektionerna.  

Privatlektionerna är fullbokade framtill jul.  

Jullovsaktiviteterna är populära och bokas redan av många.  

Minihoppning den 29.12, kl. 14.00. 

Privatstallet:  

Louise kommer att närvara under kommande stallmöte.  

Web- och information sektionen: 

Manuela har beställt en beach flagga till klubben som kan tas med när 
klubben åker ut och ordnar ponnyridning eller dylikt.  

Nyhetsbrev är på gång innan jul. Info om kommande årsmöte.  

Cafeteriasektionen: 
Inget att rapportera. 

§   
Övriga frågor 
 

• Feedback från medlemmar att lediga ridhustider måste 
respekteras. Om man tittar i ridhuskalendern på 
morgonen, så bör den stämma på eftermiddagen/ 
kvällen när man kommer. Det behöver kommuniceras 
om ridhuset är ledigt men det är hinder etc. uppbyggt 
så att alla som vill komma till ridhuset kan planera sin 
ridning i förväg. 

• Det behöver bli tydligare när det finns lediga tider som 
är dedikerade för privatryttare. 

• Verksamheten kommer att fokusera på att vara 
kontinuerligt i ett ridhus med efterföljande grupper för 
att inte tappa tid i byten mellan lektioner under 
kommande termin.  

• Korvförsäljningen gick plus med lite över 2000 kronor 
till klubben.  

 
 

 

§  Mötets avslutning 
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Älmhult den 11/24 2021  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cecilia von Wendt, sekreterare                                    Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Carin Ludwig, justeringsman 


