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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise Hydling hälsade alla välkomna.  
 

 

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

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ungdomssektionen: 
Jonas Knutsson (RFSISU) har varit och pratat med ungdomssektionen. 
Informationskommittén stöttar i kommunikation och lite riktlinjer runt 
sociala medier.  
Vi behöver involvera vårdnadshavare vid aktiviteter.  
Mångfaldsfestivalen – information kommer ut, mycket info kommer från 
RFSISU.  

Tävlingssektionen:  
Tävlingar i maj, Ponny lördag, häst söndag.  
Funktionärströjor T-shirts till alla funktionärer önskas framöver. 
Reflexvästar till sjukvård/parkeringsvakt.  
Hitta sponsorer som vill vara med på kläderna, och tex få sitt namn tryckt 
på en ärm.  Malin Peltola kollar priser och mejlar ut info. 
Anna Ingemarsson har hittat en dusch/toalettvagn till tävlingarna.  
Boxar bokade till Juni tävlingarna.  
Emma Larsson har pratat med elever på ridskolan ang 
funktionärspositionerna.  
Vill man vara funktionär ska man höra av sig till Emma Larsson.  
 

Ridskolan: 
Rapport har skickats ut innan mötet.  
På onsdag kommer Cityboxen med en ytterligare offert på 
ombyggnationen av stallet. 22 boxar blir det sammanlagt.  
Sponsorgruppen har tagit fram en lista på potentiella sponsorer för boxar.  

 

Protokoll 3, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2020-04-24 
 
Närvarande: Louise Hydling, Emma Larsson, 
Sofie Tillemark, Malin Peltola, Cecilia Lodelius, 
Malin Karlsson, Johanna Larsson (ridskolan) 
Anna Ingemarsson, Clara Johansson, Carin 
Ludwig, Tina Bromihn, Jonas Engström, Julia 
Andersson 
Gäst Patrik Hydling (demar Sport admin) , Jonas 
Knutsson (RFSISU Småland)  
 
Frånvarande:  
 
 



 Sidan 2 27/04/2022 

Chloe som tyvärr inte har trivts som ridskolehäst är såld och åker till 
Västervik om allt går bra med besiktning.  
Johanna Larsson ska gå grönt kort utbildning för att kunna hålla kurser. 
Eventuell grönt kort kurs till hösten. 
Börja tävla projekt på ridskolan, tre olika nivåer, minihoppning, klubb och 
lokal. Första tävlingen i september. Görs på ridskolehäst, privatryttare 
välkomna på egen häst också.  Intressekoll kommer göras. 
Klubbtävling/pay and jump kommer hållas i 11/6.  

Web- och informationsektionen: 
Kollar på enlighet med färger/logga.  
Eventuellt kanske en enkel grafisk profil behöver tas fram.  
Ledstjärnor är framtagna och uppsatta runt om på klubben.  
Informationsflöden strukturerade, och information om kommunikation och 
riktlinjer för sociala medier utlagda på hemsidan.   
Kontaktpersoner gällande frågor/hjälp sociala medier: 
Malin Karlsson – Ridskolan 
Malin Peltola – Privat ryttare, ungdomssektionen 
Sofie Tillemark – Ponnylaget 
Medlemsgruppen på FB har gjorts om till sluten grupp och ska städas upp.  
Digital frågelåda kommer ut i veckan.   

 

Cafeteriasektionen:  
Tina väljs som kontaktperson till cafeteriassektionen.  

 

 
 

§  Övriga frågor 
 
Demo Sportadmin: 
Patrik Hydling visade en demo.  
Jonas Engström och Malin Karlsson fortsätter arbete med plan 
för ny hemsida.  
 
Swishnummer: 
Fixade till alla sektioner  
 
Föreningsdagen Ikea: 
Gick bra, käpphästhoppning erbjöds och var väldigt populärt.  
 
Basutbildning: 
Flyttas till hösten.   
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Anläggning: 
Framridningsbanan har en sluttande kant innanför staketet 
som behöver åtgärdas. Cecilia Lodelius kollar med han som 
hjälpt oss göra banan större om de kan fixa och återkopplar till 
ridskola/tävlingssektionen.   
 
 
Jonas Knutsson RFSISU: 
Jonas presenterar och informerar om förbundet och alla deras 
områden, bidrag och arbetssätt.  
 
Idrottsskolan: 
18/5 17.30-19.30.  
Dela upp aktiviteten med mångfaldsdagen, så att inte samma 
aktivitet körs båda dagarna.   
Malin Peltola kollar om det går att få fram en tröja med tryck  
 
Styrelsemöten: 
Förlängs med 30 min och börjar 18.00 istället framöver.  
 

§  Mötets avslutning 
Fortsättningsmöte via Teams onsdag 27/4 för att ta upp 
punkter som inte hanns med på kvällens möte.   
 

 

   
 
 
Älmhult den 24/04 2022  
 
............................................................                    .......................................................... 
Malin Karlsson , sekreterare                                        Louise Hydling, ordförande                            
 
............................................................                     
Cecilia Lodelius, justeringsman 


