Protokoll 5, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2022-06-19
Närvarande: Louise Hydling, Emma Larsson,
Clara Johansson, Cecilia Lodelius,, Tina Bromihn,
Malin Karlsson, Sofie Tillemark, Johanna Larsson
(ridskolan), Anna Ingemarsson, Julia Andersson,
Malin Peltola
Frånvarande: Carin Ludwig

§ nr
§

Ärende
Mötet öppnas
Louise Hydling hälsade alla välkomna.

§

Val av justeringsman
Anna Ingemarsson valdes till att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§

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

§

Ansvarig

Ekonomin:
Ekonomin ser fortsatt bra ut.
Louise har kollat fakturan ang ombyggnationen av ridskolestallet med
kommunen. fakturan måste gå direkt till oss och kan ej tas genom den
årliga avräkningen.
Ungdomssektionen:
Inget nytt sen sist.
De arbetar på att arbeta ihop sig som sektion.
Hjälp med att söka bidrag behövs, styrelsen stöttar.
Tävlingssektionen:
Juni tävlingarna:
Tävlingssektionen meddelar att det var mycket lyckat och roligt.
Mycket positiv feedback från ryttare.
Bra med funktionärer, cafeterian rullade på.
Ett stort TACK till alla som ställde upp.
Ekonomin för tävlingarna gick bra.
Tävling v.35 planeras. Eventuellt med jubileumstema.
Nästa säsong har börjat planeras för.
Blir inga tre-dagars tävlingar, troligtvis två-dagars istället.
Även en dressyrtävling planeras.
En kväll för utbildning med traktorkörning och harv finns som förslag.
Ridskolan:
Antal ridande har legat stadigt under vårterminen på 200/vecka.
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Sista anmälningsdagen till höstterminen är 18/6. Anmälningarna ser ut
som förväntat.
Klubbhoppning genomfördes 11/6 med hjälp av tävlingssektionen.
Minihoppning genomfördes 18/6.
Avslutning för skötare och miniskötare genomfördes 17/6, med anmälan
till höstterminen.
Vårterminens sista dag är 23/6.
Ridläger v.26 och v.27.
Skolhästarna släpps på bete onsdag v.27.
Höstterminen startar v.33 och pågår fram till v. 50.
Personalen har haft sommaravslutning.
Web- och informationsektionen:
Lediga stallplatser i privatstallet ska annonsera på blocket och Häst
Älmhult på FB.
Nyhetsbrev skickas ut sista veckan på terminen.
Sociala medier tar semester 4 veckor under sommaren.
Klubbkläder finns sortiment klart. Släpps/promotas till hösten.
Hemsidan: Ny hemsida lanseras till hösten. Malin Karlsson håller i ärendet.
Layouten för den nya hemsidan, samt vår klubbfärg kommer ändras till blå.
Cafeteriasektionen:
Stort TACK till alla som ryckte in och hjälpte till under tävlingarna.
Uppskattat även på klubbhoppningen 11/6 och minihoppningen 18/6.
Tina Bromihn har tagit ansvaret men stöttning behövs till tävlingen v.35.
Fler har sagt att man vill engagera sig i cafeterian efter nationella
tävlingarna.
App ”Enkla Kassan” är något som kan vara ett hjälpmedel för framtiden.
Ponnylaget:
Ansvarig/ engagerade inom ponnylaget var inbjudna till möte men ingen
hade tyvärr möjlighet att närvara. Intresse för att tävla i lag i div 2 finns.
Styrelsen inväntar ett fulltaligt lag innan anmälan sker.
Privatstallet:
Inget nytt att rapportera.

§

Övriga frågor
Investeringar:
Ombyggnation ridskolestallet. Länsstyrelsen har godkänt
ansökan. Boxarna är beställda. Leverans slutet augusti som det
ser ut nu. Presentationsmaterial tas fram för sponsring av
boxarna.
Underlaget framridningsbanan är fixat.
Underlaget Ikea hallen kommer att bytas i sommar.
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Krishantering:
Prioriterad punkt efter semester.
Händer något på anläggningen kontaktas Louise som sätter
ihop en krisgrupp.
Hjärtstartare finns i ridskolestallet.
Gödselhantering:
Vi hyr just nu container och körning, med de som kör nu slutar
med servicen efter årsskiftet. Anna Ingemarsson kollar på en
lösning.
Inkomna mötesfrågor:
Inga
Stratergidag:

Förslag från Jonas från SiSu Småland var den 17/9, Detta datum var mindre
bra, Louise ber Carin kontakta Jonas för ett alternativt datum i början på
okt.

Tillfällig parkering:
Söka permanent bygglov/tillstånd för parkering hos
kommunen i Augusti.
Jonas avgår/vakant plats i styrelsen:
Inget nytt allmänt möte behöver hållas. En av suppleanterna
blir ordinarie i Jonas plats. Anna Ingemarsson väljs in som
ordinarie i styrelsen.
Jubileum:
Lista på saker som kan vara aktuella.
Sofie Tillemark, Tina Bromihn, Malin Peltola och Anna
Ingemarsson kollar på en lista med förslag.
Lagtävlan:

Styrelsen antog ett regelverk, som ska publiceras på hemsidan, kring
hur lagtävlan ska fungera.

§

Mötets avslutning
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Älmhult den 28/06 2022
............................................................

Malin Karlsson , sekreterare

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

............................................................
Anna Ingemarsson, justeringsman
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