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§ nr Ärende Ansvarig 
§ Mötet öppnas 

Louise Hydling hälsade alla välkomna.  
 

 

§  Val av justeringsman 
Malin Peltola valdes till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 
 

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

 
 

§  Rapporter  
 
Ekonomin:  
Ser fortfarande bra ut.  
Högre kostnader för el, drivmedel, spån och foder kommer.  
Vinterkort plockas bort och ersätt med månadskort som gäller per 
kalendermånad.  
Budgetarbetet ska påbörjas framöver.  

Ungdomssektionen: 
Ett nytt ”årsmöte”/möte har hållits. Freja Engtröm är ny ordförande.  
Frågan om man får ha ett extra ”årsmöte” ska kollas upp med Jonas.  
Styrelsen fortsätter att stödja US genom support av vuxen.  

Tävlingssektionen: 
Ingen plan för 2023 har tagits fram ännu.  
Möte ska hållas, och information kommer skickas ut till styrelsen.  

Ridskolan: 
Det rullar på stadigt.  
Klubbhoppningen gick jättebra.  
En till är planerad innan året är slut.  
Höstlovsaktivteter planerade. Dagridlägret fullbokat.  
Vikarierande ridlärare kommer att sökas då en ridlärare är fortsatt 
sjukskriven.  
Blaze ska börja gå på lektioner inom 2-3 veckor.  
Förbud mot att filma mot lektioner sätts. Detta för att skydda elever, häst 
och ridlärare på lektioner. Endast okej att filma på privatlektioner. 
Information kommer från ridskolan.  

 

Protokoll 7, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2022-09-25 
 
Närvarande: Louise Hydling, Malin Karlsson, 
Johanna Larsson (ridskolan) Emma Larsson, Carin 
Ludwig, Cecilia Lodelius., Malin Peltola, Anna 
Ingemarsson, Tina Bromhin, Sofie Tillemark 
Jessica Vindstierna (valberedninge), Linda Fisti 
(valberedingen), Jessica Nyman (valberedningen) 
 
Frånvarande:  
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Ny boxarna för ombyggnation av ridskolestallet är i produktion.  
 

Web- och informationsektionen: 
Lite knapert med info som ska ut. Tips och idéer tas gärna emot.  
Nyhetsbrev kommer att skickas ut.  
Hemsidan:  Så gott som klar.  
Malin K ska ha möte med ridskolans personal den 3/10 för att kolla på 
upplägg.  
 

Privatstallet: 
Ny inackorderad på plats. 
4 platser finns lediga just nu.  

Cafeteriasektionen: 
Lyckad dag under klubbhoppningen 24/9.  
Planer framöver finns. 
Kommer hålla öppet 29/10 vid Jubileet.  
Många engagerade involverade.  
Förslag finns på enkel fika som kan ställas på plats på anläggningen under 
kvällstid, och som man kan swisha en slant för.  
 

§  Övriga frågor 
 
Valberedningen: 
Deltog bara under sin punk på mötet.  
Informerar om upplägget inför årsmöte.  
Tider tas fram ang individuella möten med alla i styrelsen.  
Information om att valberedningen startar sitt arbete ska 
läggas ut på alla våra kanaler, sociala medier osv.  
 
Parkeringstillstånd: 
Löst 
 
Ponnylaget: 
Kan det vara aktuellt med ett div III lag till våren med tanke på 
att de var många ridande denna våren. Intresseundersökning 
bör göras. Sofie tar frågan med Jessica V.  
 
 
Jubileum:  
Hålls 29/10 11.00-17.00. 
Schema för dagen finns. 
Loppis kommer hållas. 11.00-13.00 ca. 
Aktiviteter kommer hållas under dagen, ansiktsmålning, 
käpphästhoppning osv. 
Cafeterian är öppen. 
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Lotteri kommer hållas. Sponsring till vinster efterfrågas.  
Ponnylaget är tillfrågade om de vill komma och hoppa en 
bana.  
Minihoppning.  
Nya sortimentet av klubbkläder visas upp. Viss försäljning 
kommer ske.  
 
 
Föreningsbesök: 
Smålands ridsportförbund på besök gick över anläggningen. 
Protokoll har än så länge inte kommit.  
 
Idrottsskolan: 
V.42, v.45 och v.46. Från 14.00.  
Informationslapp kommer upp i stallet med anmälningar om 
hjälp.  
 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
Älmhult den 25/9 2022  
 
............................................................                    .......................................................... 
Malin Karlsson , sekreterare                                        Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Malin Peltola, justeringsman 


