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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise Hydling hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Val av justeringsman 
Sofie Tillemark valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin:  
Ekonomin ser bra ut. 
Cecilia meddelar att kostnaderna för strö/spån och hö kommer att öka.  
 

Ungdomssektionen: 
Inget nytt att rapportera  

Tävlingssektionen: 
Tävlingen första helgen i September är inställd pga för få anmälda.  
Ett förslag för tävlingar 2023 tas fram av tävlings sektionen till nästa möte.  

Ridskolan: 
Ordinarie verksamhet igång sedan v.33 med 195 elever.  
Aktiviteter för hösten är planerade med småhästridning, drop-in, 
klubbhoppningar och höstlov samt jullovsaktiviteter.  
Privatlektioner startar v.34. 
Länsstyrelsen har varit på besök v.33 för arealkontroll. 
Blaze – ny skolhäst som kommer börja gå lektioner till hösten. 
Hälge – såld då han är för stor för att passa i verksamheten.  
 

Web- och informationsektionen: 
Info om laguttagningen ska publiceras på hemsidan.   
Nyhetsbrev – ska skickas ut nu i början av höstterminen.  
Hemsida – inlogg finns till nya, Malin Karlsson börjat med arbetet för att få 
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igång nya hemsidan.  

Cafeteriasektionen: 
Fyra personer finns nu i sektionen. 
Ett möte har hållits.  
Cafeterian kommer bla hållas öppet på klubbhoppningen.  
Finns mycket energi och idéer för framtiden.  
Cafeterian behöver ett ansiktslyft, tas med till budgetarbetet.  

 

Ponnylaget: 
Ett lag är anmält till division II.  
Första tävlingen är 3/9 i Vaggeryd.  

 

Privatstallet: 
Informationskommittén förnyar annons på blocket att vi har lediga 
stallplatser, påminnelse info läggs ut på sociala medier.  
 
 

§  Övriga frågor 
 
Avhopp från styrelsen: 
Julia Andersson och Clara Johansson har valt att avgå då de 
inte länge har tid med styrelsearbetet.  
 
Bryggorna på badplatser: 
Ska upp under september månad. Carin och Cecilia ser till så 
att detta organiseras.  
 
Medlemsfrågor: 
Positiv feedback har inkommit ang ridskolan från ny medlem.  
 
Ombyggnation ridskolestallet: 
Boxarna är försenade från leverantören, ny leveranstid 
november.  
 
Besök 
20/4 föreningsbesök Smålands Ridsportsförbund.  
Fokus systematiskt arbetsmiljö.  
 
7/10 Miljö och byggförvaltningen kommer på inspektion.  
 
Strategidag:  
Blir under oktobermötet.  
 
Gödselhantering: 
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Är löst med ny firma  
 
Parkeringstillstånd: 
Cecilia kollar närmare  
 
Jubileum: 
Kollas vidare på av Sofie, Malin P, Tina och Anna.  
 
Övriga aktiviteter: 
Loppis, bytesdag, bilbingo, bussresor. Info kommer i 
nyhetsbrev, men efterfrågan på personer som vill engagera sig 
i detta.  
 
 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
Älmhult den 28/08 2022  
 
............................................................                    .......................................................... 
Malin Karlsson , sekreterare                                      Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Sofie Tillemark, justeringsman 


