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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  
 
Ekonomin:  
Ser fortsatt med bra ut.  

Ungdomssektionen: 
Övernattningsläger vid halloween är planerad. Vuxen måste finnas på 
plats. Anna tar kontakten med US ang detta.  
 

Tävlingssektionen: 
Styrelsen gick igenom förslaget från tävlingssektionen och beslutade enligt 
det förslag som innebär följande; 
Nationell hoppning i april 2023 
Lokal häst/ponny mellan v.18 och v.21, med eventuell lagtävling.  
Lokal ponny/häst v.34 2023.  
Dressyrtävling v.43 2023 med ponny på förmiddagen och häst på 
eftermiddagen.  
Datum ska ut på hemsidan så fort de är spikade.  
Hindermaterialet behöver rustas upp. Tävlingssektionen kollar sponsring 
för nya hinder. 
Aktivitet för att rusta upp befintliga hinder och för att öka gemenskapen 
kollas också på av Tävlingssektionen.  
 

Ridskolan: 
Rullar på bra: 
Boxarna har kommit för ombyggnation ridskolestallet och en box kommer 
testbyggas på höstlovet.  

 

Protokoll 8, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb  
2022-10-23 
 
Närvarande: Malin Karlsson, Cecilia Lodelius, 
Louise Hydling, Johanna Larsson (ridskolan), 
Emma Larsson, Sofie Tillemark, Tina Bromhin, 
Anna Ingemarsson, Malin Peltola, Carin Ludwig  
 
Frånvarande:  
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Ingen vikarie har ännu hittats, men sökandet fortgår.  
 

Web- och informationsektionen: 
Vinterkort ersätts med månadskorts, information ska ut ang detta.  
Info om beskedet från besöket av Ridsportsförbundet tas med i nästa 
nyhetsbrev.  
Nya hemsidan går live 1/11. Info går ut i sociala medier att vi kommer byta 
och att eventuellt lite strul kan uppstå den dagen.  

Cafeteriasektionen: 
Håller öppet på jubileet 29/10.  
Rullar på bra för övrigt.  

 

Valberedningen: 
20/11 eller 23/11 är förslag på möten med nuvarande styrelsen. Enskilda 
möten med varje styrelsemedlem, hur vi tänker framåt om våra platser i 
styrelsen osv. Louise återkopplar till valberedningen vilka som kan resp 
datum. 
 

Privatstallet: 
Inget nytt att rapportera 
 

§  Övriga frågor 
 
Lagtävlan: 
Finns ingen tanke på ett div.III lag till våren ännu på nuvarande 
ponnylag.  
Gå ut med förfrågan snarast om div.III lag på Sociala medier, 
gällande alla sorters lagtävlan tex dressyr, hoppning för ponny 
och häst. Hanteras av tävlingssektionen.  
 
Medlemsfrågor: 
Fråga har kommit in till styrelsen gällande utlåning av utrustning 
tillhörande klubben. Styrelsen fattade beslut om följande; 
Vi lånar inte ut saker till icke medlemmar. Om en medlem vill låna någon 
större grej får man skriva på ett dokument om detta.  
Dessa frågor tas via styrelsen på styrelsemailen, och lyfts på 
nästkommande styrelsemöte.  
 
Regler: 
Regler som är kopplade till ridhusen ska gås igenom av styrelsen för att 
sedan kommuniceras varför vi har dem. 
Louise avsätter tid på nästa möte så vi kan gå igenom detta.  
Reglerna ska sedan ut tydligt på hemsidan och sociala medier.  
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Pågående investering: 
Översyn av prioriteringar görs när strategiarbetet är klart. 
Boxarna till ridskolestallet har kommit.  
 
 
Idrottskolan: 
Startade 22/10. Första delen gick bra. 
Nästa del lördag v.45.  
V.46 är lite tight med personal. Cecilia kollar med sin syster om 
hon kan hjälpa till.  
Frågan lyfts med cafeterian om de kan ha öppet under 
idrottsskolan, erbjuda enklare servering alt självbetjäning.  
 
Jubileum: 
Hålls 29/10.  
Invigning kl.11.00 
 
Miljöinspektionen: 
Kommunen har varit på anläggningen för en miljöinspektion där Louise och 
Johanna närvarade. Vi fick väldigt bra feedback på hur vi jobbar på 
anläggningen, fram för allt ordning och reda. 
En rutin behöver skrivas för eventuellt bränsleläckage. Louise tar fram 
detta innan sista november och skickar in till kommunen. 
 
 
 
 

§  Mötets avslutning 
 
 

 

   
 
 
Älmhult den xx/xx 20xx  
 
............................................................                    .......................................................... 
Malin Karlsson  , sekreterare                                       Louise Hydling, ordförande 
 
............................................................                     
Cecilia Lodelius, justeringsman 


