Protokoll 9, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2019-12-11
Närvarande: Desirée Ördén, Fanny Freimann, Lina
Petersson Dennis, Susanna Löwenstedt, Alma
Gustafsson, Cecilia Lodelius.
Frånvarande: Joackim Käll, Anna Rix Grönvall, Jenny
Simon, Louise Hydling, Maria Leijon

§ nr
§1

Ärende

Ansvarig

Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna.

Desirée

§2

Val av justeringsman
Lina Petersson- Dennis valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Alla

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Alla

§4

Rapporter


Ridskolan.
Ingen rapport inkommen pga. Tidigarelagt styrelsemöte.



Tävlingssektionen
Ingen rapport inkommen.



Ungdomssektionen
30/11, filmkväll. 8 barn deltog.
8/12 hjälpte US till på julshowen. US hade även två nummer och
hjälpte till under showen.

§6



Cafeterian
Ingen rapport inkommen.



Ekonomi
Ingen rapport inkommen.



Webb- och informationssektionen
Ingen rapport inkommen.

Övriga frågor
Rutin kring utdrag från belastningsregistret
Louise har skrivit ett förslag på rutin för att möta lagen kring utdrag från
belastningsregistret för ledare över 15.
Styrelsen gick igenom rutinen, ett par mindre ändringar togs till protokollet. Nytt förslag
godkänns via mail till styrelsemedlemmarna.

Sidan 1

Valberedningen, 2020 års styrelse
På nästkommande möte kommer vi bjuda in de som visat intresse till valberedningen för
att gå med i någon av sektionerna och/eller styrelsen. Sektionsrepresentanter skriver en
kort introduktion till sektionen och skickar till Desirée som sammanställer till
valberedningen. Dessa inbjuds mellan 18:30-19:00.

§7

Årsmötet
Planerat för lördagen den 29 februari, klockan 15 i cafeterian.
Webb- och informationssektionen lägger ut på hemsidan, skapar ett ”save the date”
event på Facebook samt Instagram.
Förhandsmeddelande om tid och plats behöver gå ut senast en månad innan mötet.
Kallelse behöver gå ut senast 10 dagar innan mötet.
Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är den 29 januari 18.30. Alla som kan ses
klockan 18 i stallet för en rundgång. Desirée fixar fikat.

Älmhult den 11/12 2019

............................................................
Fanny Freimann, sekreterare

..........................................................
Desirée Ördén, ordförande

............................................................
Lina Petersson-Dennis, justeringsman

Sidan 2

Alla

