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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise hälsade alla välkomna.  
 

§  Val av justeringsman 
Manuela Engström valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§ Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
Louise tittar in på ett utkast till ett nytt uppstallningsavtal för 
privatstallet så att styrelsen har ett utkast att läsa igenom och 
ta ställning till under nästa styrelsemöte.  

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin:  

Det ekonomiska läget ser bra ut. Ridskolan gör bra resultat. Budgetarbetet 
för 2022 är påbörjat. 

Sponsoravtalet med IKEA går ut i årsskiftet. Louise har skickat in en förnyad 
ansökan till IKEA. Louise har även ansökt om kompensation för uteblivna 
tävlings intäkter under Corona pandemin. 

Ungdomssektionen: 

Sektionen planerar ett Halloween event med övernattning för barn. Ett 
tiotal barn är anmälda.  

Träningssektionen:  

Hoppträningen för Jannika Wadell blir inställd pga. en anmäld. 
Hoppträning nästa vecka för Jenny Karlsson. Cicci träningar flyter på. Helen 
Persson kommer 21.11 och 5.11 och första tillfället är nästan fullt. (Kolla av 
medd.) 

Ett träningsmöte diskuteras, eventuellt i årskiftet. Vad finns det intresse 
för? Styrelsen ger detta i uppdrag till Jennie Simon. Kallelse till detta mötet 
gärna under november. 
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Tävlingssektionen: 

Sektionen behöver utökas, det behövs flera volontärer som vill vara med 
och ordna tävlingar. Flera personer behövs både till själva 
tävlingssektionen och till funktionärspoolen. Ridskolan kan vara med och 
stötta i förberedelserna inför tävlingarna genom att sprida info i stallet om 
kommande tävlingar och hjälpa till med att slussa in funktionärer till 
tävlingarna. 

Styrelsen stöttar planen att ordna tre tävlingar kommande tävlingssäsong. 

Plan för 2022 är att ordna alla tävlingar utomhus.  

• (v 18 7 - 8.5 ) Maj - Lokal häst och ponny 

• (v 22 4 - 6.6) Juni - Regional/Nationell Häst 

• (v 35 3 - 4.9) September - Lokal/Regional Häst 

 

Ridskolan:  

Ridskolan har 208 ridande i skrivande stund och en grupp till skall startas. 
Många barn och vuxna i kö till ridlektioner. Det är ett stor intresse för 
ridning just nu.  

Idrottsskolans grupper kommer snart och besöker ridskolan. V43, v45 och 
v 46. 

Ridlektionerna fortgår under höstlovet. Eftersom antalet ridande är så 
stort, ordnas inga extra höstlovsaktivitet. Under julen planeras någon 
aktivitet.  

Privatlektionerna är väldigt populära.  

Privatstallet:  

Allt flyter på.  

Web- och information sektionen: 

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

Nyhetsbrev är på gång. Uppslag till Nyhetsbrev skall inkomma till Manuela 
innan mitten av november. Fokus på lektionshästarna och ponnyerna.  

Cafeteriasektionen: 
 

§   
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Övriga frågor 
 

• Klubben kommer ordna Ponnyridning på Langes 
höstmarknad i Virestad kommande söndag. 

• Klubben ordnar inget julevent i år. 
• Carin har kollat upp Ridsportförbundets basutbildning. 

Det finns möjlighet att få ett kurstillfälle till klubben för 
alla som är intresserade. 

• Carin har kollat upp om det går att få reflexvästar till 
att låna ut till ridelever och föräldrar när de skall 
promenera från parkeringen till stallet under de mörka 
vintermånaderna.  

• Medlemsmöte planeras för att rösta fram en ändring i 
stadgarna.  
 

 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
Älmhult den 27/06 2021  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cecilia von Wendt , sekreterare                                    Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Manuela Engström, justeringsman 


