Protokoll, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2019-01-21
Närvarande: Anna Rix Grönvall, Desirée Ördén,
Joachim Käll, Cecilia Lodelius, Alma Gustafsson, Fanny
Freimann.
Frånvarande: Nelly Gustavsson, Lina Petersson
Dennis.

§ nr

Ärende

Ansvarig

§1

Mötet öppnas

Desirée

Desirée hälsade alla välkomna.

§2

Alla

Val av justeringsman
Alma Gustafsson valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Alla

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

•

§4

Rapporter
Ridskolan
• 178 elever inskrivna + 2 dropp-in-grupper/vecka med ca 6 deltagare i varje.
•

I ordinarie verksamhet är det från och med denna terminen 5 stycken
specialgrupper med 6 platser i varje, endast 1 plats ledig i dressyrspecialen.

•

15 hästar i arbete.

•

Sportlovsaktiviteterna är utkomna både på hemsida och anslagstavla.

•

Vi kommer inom kort att göra ett nytt utskick till alla ridande elever på våra
aktiviteter och klubbtävlingar.

•

Sommarridlägren börjar fyllas på med deltagare och även här kommer att
skickas ut info till eleverna.

•

Privatlektionerna är populära och bokas in flitigt av både vuxna och
barn/ungdomar.

•

Hemsidan behöver göras något åt, vissa sidor ligger idag helt tomma. (personal,
hästar, styrelse m.m.) och även länkar finns tillgängliga längst ner på varje sida
och inlägg som inte alltid är helt ”rumsrena”
Vårt förslag är att vi ska använda oss av IdrottOnlines-hemsida, denna är vad vi
tror helt kostnadsfri. Vi behöver en fungerande hemsida som man kan lita på
och som kan ge information till dom som söker.

•

Timanställd personal på helger. Då vi behöver rekrytera ytterligare några
anställda togs beslut om att skicka annonsen till arbetsförmedlingen. Johanna
skickar till Anna som verkställer. Detta då annonser på Facebook och hemsida
inte gett något.

•

Nytt koncept för klubbmästerskap presenterades av Johanna och styrelse gav ok
på att implementera detta under 2019 med viss input.

•

Feriearbetare sommaren 2019, Johanna skickar vad för typ av kompetens som vi
behöver till Anna.
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Alla
Johanna

Valberedningen
Britt-Louise Elversson och Yvonne Jonsson från valberedningen presenterade namn för
nya representanter till styrelsen och sektioner.
Webb- och informationssektionen
Beslut togs av styrelsen att använda IdrottOnlines plattform för vår hemsida. Detta då vi
snarast behöver en fungerande sida då vår egen sida fortsätter att strula trots åtskilliga
åtgärder under 2018. Alma som representant från webb- och informationssektionen
kommer att leda arbetet med att implementera detta. Planen för hur vi går tillväga
presenteras på nästa styrelsemöte, första styrelsemötet med nya styrelsen för 2019.
Ekonomi. Ingen rapport inkommit. Fokus på budget för 2019 (se Övriga frågor)
Tävlingssektionen. Ingen rapport inkommen
Cafeteriasektionen. Ingen ny information sedan föregående styrelsemöte

§5

§6

Ungdomssektionen. Ingen ny information sedan föregående styrelsemöte
Övriga frågor:
• Budget 2019. Genomgång av budgetförslag för 2019.
• Utbildning i föreningskunskap. Var och en anmäler sitt intresse, se mail från
Anna.
• Årsmöte
o Medlemsavgift 2020, förslag på höjning med 20 kr för junior och senior
samt 100 kr för familj. Detta baserat på höjda avgifter från Svenska
Ridsportförbundet.
o Kallelse (10 dagar innan senast), Cecilia ansvarar för att skicka ut
kallelse med stöd från Alma för hemsidan och sociala medier.
o Övriga frågor, skickas in senast 3 veckor innan mötet.
o Agenda/dagordning inklusive alla övriga frågor offentliggörs senast 7
dagar innan mötet.
o Joachim ansvarar för att beställa smörgåstårta till 30 personer.
o Verksamhetsberättelser från sektioner

Joakim

Mötets avslutning
Nästa möte blir årsmötet 24 februari, med efterföljande konstituerande möte
med nya styrelsen.

Älmhult den 21 /1 2019

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

Alla

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

............................................................
Alma Gustafsson, justeringsman
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