Protokoll 3-2, för Älmhult Linnébygdens
Ridklubb
2022-04-27
Närvarande: Louise Hydling, Carin Ludwig, Malin
Peltola, Malin Karlsson, Clara Johansson, Tina
Bromihn, Anna Ingemarsson, Emma Larsson,
Johanna Larsson (ridskolan) Cecilia Lodelius,
Sofie Tillemark
Frånvarande: Jonas Engström, Julia Andersson

§ nr
§

Ärende
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

§

Ansvarig

Ekonomin:
Ekonomin ser stabil ut
Ridskolan:
En ponny kommer att köpas in till förmån till en färre häst att hyra från
Rungeboholm
Cafeteriasektionen:
Cecilia von Wendt och Manuela Engström kliver av från
Cafeteriasektionen.
Carin Ludwig hör med sin mamma som är van vid arbete med föreningar
om hon kan stötta maj-tävlingen. Carin Ludwig och Tina Bromhin kan också
hjälpa till vid maj-tävlingen.
Informationskommittén lägger ut info på sociala medier att vi behöver
hjälp i cafeterian under året.
Privatstallet:
4 hästar har sagt upp sina kontrakt (2 ägare), Informationskommittén
marknadsför på hemsida/sociala medier att det finns lediga platser från
mitten maj.
Feedback ang vad som funkat bra eller inte funkat kan göras via formulär
vid uppsägning
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§

Övriga frågor
Investeringar:
Ombyggnation spiltor till boxar – prio ett just nu.
Cityboxen har varit på besök idag – offert kommer.
Byggprogrammet på Haganäs kan kanske hjälpa till- Tina
Bromihn kollar detta.
Mötesregler:
Mötesregler antagna enl förslag från Louise Hydling och Jonas
Engström.
Föreningsträff 5/5:
Lite info från kommunen – kultur och fritid. Information från
Jonas Knutsson RFSISU.
Louise Hydling och Carin Ludwig anmäler sig.
Chipsförsäljning:
Malin Karlsson tar fram förslag så att vi eventuellt kan starta
försäljning v18
Foderhästar:
Frågan pausas till nästa möte där Jonas kan vara med som
tagit upp frågan.
Mångfaldsfestivalen:
Parad kommer hållas. Hästar kommer inte att vara med i
paraden.
Vi är varmt välkomna att delta.
Medlemsinput/frågor att hantera:
Intresse att anmäla ett ponnylag till div.2 till hösten.
Ett lag ska anmälas senast 1/6.
Beslut att publicera intresseanmälan på sociala medier har
tagits.
Styrelsen önskar 5 ekipage för att anmäla ett lag. Jessica V
bjuds in av Louise till nästa möte för att prata mer detaljer
kring lag.

§

Mötets avslutning

Älmhult den 27/04 2022
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............................................................
Malin Karlsson , sekreterare

..........................................................
Louise Hydling, ordförande

............................................................
Cecilia Lodelius, justeringsman
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