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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 
Jennie Simon valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin: Rapporten har skickats ut i förväg. Den gicks igenom 
undermötet och det ekonomiska läget ser stabilt ut.  

Ungdomssektionen: Sektionen ligger fortsatt vilande med aktiviteter 
under tiden de striktare restriktionerna gäller. Representant 
inbjuden till alla styrelsemöten som är planerade under året. 

Tävlingssektionen: Tävlingsförbudet kopplat till EHV1-smittan är 
hävt och därmed kan yrkesverksamma börja tävla igen. Övriga 
restriktioner kopplat till Corona gäller tom 30 juni. 
Ingen rapport har inkommit, ingen från sektionen hade möjlighet att 
närvara vid styrelsemötet. Sektionen ligger lågt under rådande 
omständigheter. Lina Löfgren är utsedd representant från styrelsen 
att kontakta tävlingssektionen och närvara vid sektionens nästa 
möte. Öppen bana och Pay & Ride planeras, förhoppningsvis under 
maj månad. 
 
Ridskolan: Rapport har skickats ut i förväg. Ridskolan fortsätter att 
arbeta aktivt med smittskydd och riskbedömning, utifrån riktlinjer 
från Svenska Ridsportförbundet.  

Representant från Räddningstjänsten har besökt ridskolan och ny 
utrymningsplan för hästar och ponnyer samt rutiner är framtagna. 

 

Protokoll 3, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2021-04-14 
 
Närvarande: Louise Hydling, Cathrin Bengtsson, 
Cecilia Lodelius, Lina Löfgren, Theresia Svensson, 
Carin Ludwig, Cecilia von Wendt, Jennie Simon, 
Manuela Engström, Johanna Larsson (ridskolan) 
 
Frånvarande:  
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Utrymmesövning kommer ske till hösten. Affischer med information 
kommer sättas upp överallt på anläggningen när allt är klart. 

Web- och informationssektionen: Publicering fortgår när aktiviteter 
sker. Mejladress för styrelsen är nu aktiverad. Så fort vi vet att allt 
fungerar publiceras adressen på hemsidan. Planen är att nyhetsbrev 
och annan information ska skickas ut till alla medlemmar från den 
adressen. Tävlingsinformation ska uppdateras på hemsidan. 
  

§  Övriga frågor  
 
Staket på utebanorna: Carin och Cessan har mätt och tittat på 
kostnader och vi bestämde att omvärdera beslutet från förra mötet 
och välja en av offerterna Louise har fått in. 
 
Ombyggnation spiltor-boxar: Vi undersöker potentiella 
sponsringsmöjligheter. 
 
Bryggorna: Cessan har kontaktat kommunen och Farmartjänst. 8-9 
eller 15-16 maj är potentiella datum. 
 
Valberedning: Riktad annons om behov av valberedning kommer 
läggas ut på våra sociala medier. Målet är att ha tre bekräftade 
namn till nästa möte. 
 
Behov och förslag har inkommit från privatryttare och föräldrar om 
fler gemensamma aktiviteter som till exempel träningar, clinics osv. 
Från styrelsens sida är det välkommet med fler engagerade och 
Jennie föreslår för de engagerade att de kan starta upp en 
träningssektion där Jennie kan vara representant från styrelsen. 
Dialog med ridskolan och styrelsen är en förutsättning, med tanke på 
Covid-19 osv. Viktigt med riktlinjer angående vilka tränare som bjuds 
in. 
 
Påminnelse att alla styrelsemedlemmar ska visa upp utdrag från 
belastningsregistret. 
 
Information från kommunen om Skräpplockardagen. Pga andra 
prioriteringar i föreningen har vi tyvärr inte möjlighet att medverka i 
år.  
 
Investeringslista 
1. Ombyggnation spiltor till boxar i ridskolestallet 
2. Staket på utebanorna 
3. Underlag på framridningsbanan 
4. Fiberuppkoppling 
5. Handikappramp 
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6. Bevattning för utebanan 
7. Bevattning för stora ridhuset 
8. Underlag i IKEA hallen behöver bytas ut 
9. Privatstallet 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Älmhult den 14/4 2021  
 
............................................................                    .......................................................... 
Cathrin Bengtsson, sekreterare                                               Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Jennie Simon, justeringsman 


