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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 justerare 
Carin Ludwig valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Halvårsrapport har skickats ut i förväg. Den gicks igenom 
under mötet och det ekonomiska läget ser fortsatt positivt ut.  

Ungdomssektionen: Sektionen ska försöka få till någon aktivitet som 
går att genomföra smittsäkert under hösten. Presentationskort 
liknande de som finns i stallet för styrelsen ska tas fram även för 
ungdomssektionen. 

Tävlingssektionen: Augustitävlingarna har genomförts med lyckat 
resultat. Tävlingen hölls under 2,5 dagar. Banorna var väl 
preparerade och vi har fått mycket positiv feedback både på 
underlag, banor och tävlingen som helhet. 
 
Sektionen kommer göra en plan för tävlingar under 2022, och planen 
ska fastställas senast på styrelsemötet i oktober. 
 
Ansökan har skickats in för nationella tävlingar för 
nationaldagshelgen och v 32. Tyvärr är större delen av 
tävlingssektionen och även många av funktionärerna bortresta 
helgen v32. Därför tar styrelsen beslutet att inte genomföra den 
tävlingen 2022. 
 
Nästa tävling i klubben är dressyrtävling 12 september.  
 

 

Protokoll 6, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2021-08-18 
 
Närvarande: Louise Hydling, Cathrin Bengtsson, 
Cecilia Lodelius, Lina Löfgren, Carin Ludwig, 
Cecilia von Wendt, Theresia Svensson, Hanna 
Käll (ungdomssektionen) 
 
Frånvarande: Jennie Simon, Manuela Engström, 
Johanna Larsson (ridskolan) 
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Cafeteriasektionen: Mycket positiv feedback på utbudet och 
sortimentet under tävlingen i augusti. Mycket väl genomfört. 
Cafeterian kommer hålla öppet under dressyrtävlingen 12 
september. 
 
Ridskolan: Verksamheten har startat upp bra. Nya elever har 
kommit in och i vissa fall är det till och med kö. Ridskolan fortsätter 
att arbeta aktivt med smittskydd och riskbedömning, utifrån 
riktlinjer från Svenska Ridsportförbundet.  

Web- och informationssektionen: Manuela planerar ett nytt 
informationsutskick under hösten. 
  
Privatstallet: Kontraktet för de uppstallade i privatstallet behöver 
ses över och eventuellt uppdateras så att det är tydligt vad som 
gäller. Cathrin kontaktar Jennie och tar fram ett förslag. Patrik 
Hydling ombes se över kontraktet ur juridisk synpunkt, sedan tar 
styrelsen beslut. 
 
Träningssektion: Sektionen är igång men ingen ny information detta 
möte. 
 

§  Övriga frågor  
 
Staket på utebanorna: Arbetet är färdigt och blev väldigt fint. Dock 
är staketet på framridningsbanan byggt rakt, medan banan inte är 
rak, vilket ledde till att det blev risk för skada vid kanten av banan. 
CME kom och fyllde på innan tävlingarna men en mer permanent 
lösning behöver göras så att banan går ända ut till staketet. 
 
Ombyggnation av spiltor till boxar i ridskolestallet: Johanna och 
Louise ansöker om godkännande från Länsstyrelsen.  
 
Underlag på framridningsbanan: Cessan stämmer av banans skick 
med Johanna.  
 
Försäljning Newbody: Kombinera med informationsutskick och 
engagera fler av de aktiva i klubben som säljer. De senaste gångerna 
har det bara varit medlemmar i styrelsen som har sålt och det ger 
inte så stor ekonomisk vinst. 
 
Klubbkläder: Ridskolepersonalen kommer ta tag i den här frågan 
under hösten. 
 
Bryggorna: Cessan kollar upp datum som gäller till nästa möte. 
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Valberedning: Maria Fridh och Malin Peltola har tackat ja. 
 
Idrottsskolan: lördagar v 43, 45 och 46 är det ridning. 
 
Carl Nilsson har en hästdag 25 september och ridklubben är 
inbjuden att ha en representant med under dagen. Carin stämmer av 
med Mia och kontaktar Carl Nilsson. 
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Underlag på framridningsbanan 
3. Fiberuppkoppling 
4. Handikappramp 
5. Bevattning för utebanan 
6. Bevattning för stora ridhuset 
7. Underlag i IKEA hallen behöver bytas ut 
8. Privatstallet 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Älmhult den 18/8 2021  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Carin Ludwig, justerare 


