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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise Hydling hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Val av justeringsman 
Emma Larsson valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin:  
Ser fortsatt bra ut.  
Louise kollar med kommunen ang fakturan från City boxen, för 
ombyggnationen av ridskolestallet.  

Ungdomssektionen: 
Flera aktiviteter har hållits. 
Käpphästhoppning – väldigt populär. 
Spelkväll – tyvärr ingen som kom.  
Bak och Filmkväll – väldigt populär 
Jonas Knutsson har en dialog med ungdomssektionen om stöd och hjälp. 
och möte ska hållas på söndag med honom. 
Kommande aktiviteter – fråga på sociala medier vad folk önskar för 
aktiviteter. 
Klubbkläder önskas till ungdomssektionen.  
Förslag om att ha aktiviteter på sommarens tävlingar.  
Mångfaldsfestivalen var väldigt populär.  

Tävlingssektionen: 
Maj tävlingen: 
Ekonomin gick plus båda dagarna.  
Positiv feedback från deltagare gällande tävling, anläggning och 
funktionärer.  
Juni tävlingar – få anmälda just nu.  
Vattning av banan är en utmaning då vi är beroende av en 
samarbetspartner. 
Tävlingssektionen ombeds ta fram rekommendation kring omfattning av 
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tävlingar inför 2023 till juni månads styrelsemöte 
 
Info om att fler funktionärer till Juni tävlingen behövs, läggs ut på sociala 
medier. 
Göra mer reklam för tävlingar utåt, så man når fler målgrupper. Locka med 
fika, aktiviteter, tävlingar.  

Ridskolan:  
Antalet ridande är stadig. 
Ett tapp förväntas till hösten pga generationsbyte/ålder/livet i övrigt.  
Info gällande sociala medier har körts på teorilektioner, där man 
poängterat att det är väldigt viktigt att man frågar alla som är med på en 
film om det är ok att lägga ut den.  
Många anmälda till sommarens ridläger.  
Klubbhoppning/minihoppning många anmälda. 
Skötarträff uppsatt och genomförs i juni.  
Terränghinder har byggts i sommarhagen.  
Johanna har gått grönt kort utb, och börjat på basutbildningen.   
23 boxar i nya offerten för ombyggnationen av ridskolestallet. 
Länsstyrelsen ska godkänna storlek på ponnyboxar. Lev tid ca 10 veckor på 
boxarna.  
Nykomlingen Bob är klar med karantänen på tisdag och ska introduceras 
till de andra ridskolehästarna.  

Web- och informationsektionen:  
Två förslag på alternativ till nya hemsidan presenterades.  
Malin Karlsson kollar med Consid som rekommenderas av 
Ridsportförbundet, hur ett upplägg kan se ut.  
Medlemsgruppen fortsätter städas på FB.  
Det är bra fart på de sociala medierna och det ska vi försöka fortsätta med.   

Cafeteriasektionen: 
Allt är inhandlat för kommande tävlingar.  
Tina Bromihn, Malin Peltola och Carin Ludwig delar på cafeterian under 
Juni tävlingen.  
Någon behöver ha ansvaret inför framtiden. Inlägg att vi behöver någon 
som tar ansvaret för detta ska läggas ut på sociala medier.  

Privatstallet: 
En till har sagt upp sin plats.  
Inga nya intressenter på boxplatser finns ännu.  
Foton på anläggningen kan tas och läggas med i framtida annonser.  
 

§   
 
 
 
 
Övriga frågor 
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Ponnylaget (Jessica V)/lagtävling: 
Från styrelsens sida ser vi att man ska ta ut laget på annat sätt, så att 
alla får möjlighet att vara med, Vilket är rekommendationen av Svenska 
Ridsportförbundet gällande division 3. 
 
I ponnylaget är 9st med, varav 8st tävlar idag.  
Måndagar bokas för träning i ridhuset, 18.00-21.30 till hösten.  
4st intresseanmälningar har kommit in till div.2.  
Enhetlighet av klubbkläder mellan alla medlemmar.  
Föräldrar till barn I ponnylaget bör även kunna hjälpa till som 
funktionär vid andra tävlingar.  
Det bör även ingå någon form av teoretisk utbildning för 
lagdeltagare.  
 
Anläggning: 
Framridningsbanan är fixad.  
 
Medlemsinput: 
Inga frågor har inkommit denna gången.  
 
Pågående investeringar: 
Ombyggnation ridskolestallet 
 
Jonas Engström avgång från styrelsen: 
Carin Ludwig kollar med Jonas Knutsson (RFSISU) hur vi ska 
lösa ärendet med ersättare.  
 
Chips försäljning: 
En hel del beställningar har kommit  in. 
Påminnelse om att lämna in sina beställningar har gått ut. 
Malin Karlsson samlar in allt och beställer chipsen kommande 
vecka.  
 
Strategidag: 
Datum för strategiplanen kollas upp. Eventuellt September.  
Carin Ludwig kollar med Jonas Knutsson.  
 
 
 

§  Mötets avslutning 
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Älmhult den 22/05 2022  
 
............................................................                    .......................................................... 
Malin Karlsson , sekreterare                                       Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Emma Larlsson, justeringsman 


