Protokoll 2, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-03-27
Närvarande:
Johanna Larsson från ridskolan, Cecilia, Anna,
Desirée, Alma, Susanna, Maria, Lina
Frånvarande:
Joakim, Louise, Fanny, Jenny

§ nr
§1

Ärende

§2

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

§3
§4

Ansvarig
Desirée

Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Rapporter
Ridskolan
 174 elever inskrivna vid dagens datum + 2 drop-in grupper igång varje vecka
med 6-8 elever. Hårt tryck på privatlektioner, ca 50 lektioner bokade tom mars
månad.
 17 skolhästar/ponnyer i arbete, 1 häst ur arbete p.g.a. skada. Denna ska bytas
efter nästa återbesök hos veterinär, byts mot annan häst hos Kuskahus.
Nya skolhästen Karina inflyttad från karantän och börjat slussas in i
verksamheten, går i dagsläget en gång om dagen. Övriga hästar funkar fint och
fortbildas kontinuerligt av ridlärarna.
 Aktiviteter
o Första klubbhoppningen genomförd den 10 mars med c:a 30 starter.
Nästa tävling är programridning som sker den 7 april, detta ersätter
klubbdressyren denna termin.
Ridskolemästerskapet håller på att struktureras.
o Småhästridningen startar upp igen den 2 april och genomförs varje
tisdag 15-16
o Påsklovsaktiviteter vecka 14 genomförs med dagläger (2 dagar),
Maskeradhoppning och uteritter med äggjakt. (under påsken
genomförs även ordinarie ridlektioner)
o Studiedag i stallet den 23 april.
o U-sektionen kommer också att genomföra än så länge 3 bokade
barnkalas. (30 mars, 13 april och 11 maj). Ridskolan för dialog med Usektionen om detta och där behöver vi också säkerställa att det finns
någon hästvan vuxen som ansvarar för deras aktivitet då ingen av dom
är över 18 år.
 Underlaget i Ikea-Hallen är inte bra, ojämnt, hårt och väldigt halt. Vårt förslag är
om inte underlaget ska bytas så behövs det mer flis. Johnny har gjort vad han
kunnat med djupharvning och flytt av underlag från hörnorna.
 Personalen anmäld till fortbildning: 25 april (Karro) FU1 och 9 maj (Karro, Mia
och Johanna) Ridskolepedagogik. Anny har valt att ej följa med då hon går i skola
dessa tillfällen.
 Då vi saknar timanställd personal på helgerna så är detta fortfarande ett
problem, vi försöker lösa det månad för månad och då går även ordinarie
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personal in och tar helgjourer. Inget napp från vår förfrågan hos
Arbetsförmedlingen, ny förfrågan gjord av oss men inte fått någon respons
tillbaka. Vi behöver dela annonsen på Facebook och andra ”annonseringssidor”
för att nå fler personer.
 Funderingar om nya parkeringen och hagbiten som tillhör denna. Kommer
parkeringen att kunna användas av ridskolans elever eller är den bara till för
tävlingar? Parkeringen är en temporär parkering som är till för tävlingar.
 Hagbiten behöver också ordnas till med slukhålen, problemen blir annars att få
hästarna till postlådehagen och Brukshundsklubbshagen. Cessan pratar med
Uffe om slukhålen.
Webbsektionen
 Från hur långt tillbaka ska vi lägga in gamla dokument på nya hemsidan
(protokoll & andra dokument)? Allting som finns på gamla hemsidan ska finnas
på nya, men det är inte prio att få in dem innan nya hemsidan lanseras. Det
viktigaste är att få med de senaste dokumenten.
 Vi ska boka in möte med ridskolan & US för att se vad de har för önskemål för
nya hemsidan. Bilder eller att uppdatera information.
 Hästarna får gärna ha en egen sida med bilder.
 Se över bokning av ridhuset. Styrelsen anser att det är väldigt viktigt att en ny
och lättöverskådlig vy för bokning av ridhusen finns med på nya hemsidan.
 Skall vi lägga till sponsorer på sidan med loggor? Hur synliga vill vi att de ska
vara? Finns det olika sponsorpaket? Cessan kommer att gå igenom alla avtal
med sponsorer och skapa en lista så att vi enkelt kan se vad som har
överenskommits.
 Kanalmappning gällande vilka personer som har access till vilka konton (så som
Instagram etc.) gicks igenom, och uppdaterades, under mötet.
 Vi ska undersöka om vi kan fortsätta använda den vanliga hemsideadressen då vi
går under idrottonlines sida.
Tävlingssektionen
 Hindersvagnarna får inte stå i hindergången på grund av brandsäkerhet.
 Rensning behövs göras på gamla bommar och annat hindermaterial.
 Privatstallet kommer att flytta ut sina hästar i utestallet innan tävlingen 26-28
april.
Cafeteriasektionen
 Planeringsmöte i början av april.
US-sektionen
 Två barnkalas innan påsk
 Har varit i Halmstad på ”teambuilding”
Ekonomi
 Ekonomidelen gicks igenom och överlag ser det bra ut.

§6

Övriga frågor
 Louise blir ny kontaktperson för ridskolans personal.
 Anna, tillsammans med ridskolans personal, har kommit fram till en steg
för steg-plan för åtgärder då någon av ridlärarna är sjuka.
 LOK-stöd är godkänt för hösten 2018.
 Vi behöver fortfarande fler personer som ska stå på funktionärsveckan.
Cessan tar det en vända till med tävlingssektionen.
 Kommunen kommer måndagen den 1 april för att göra en fastighetssyn.
 Vi har beslutat att söka anläggningsbidrag från Smålandsidrotten för ny
ridyta, bl.a. nya portar till ridhuset och underlag på framridningen
utomhus. Smålandsidrotten har möte inom närmaste veckan och beslut
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lär komma inom kort.
Vi måste skicka in alla dokument så som verksamhetsberättelsen,
ekonomirapporter etc. till kommunen senast 1 maj.
SBA-rapporten: Vi har fått anmärkningar under senaste
brandskyddsgenomgången gällande att vi inte får blockera dörrarna i
privatstallet. Vi behöver även lösa ett plåtskåp där brandfarliga vätskor
skall förvaras. Inget får förvaras på spisen eller blockera utrymningsvägar
i cafeterian.

Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är den 24 april klockan 18.30.

Älmhult den 27/3 2019

............................................................
Maria Leijon, vice sekreterare

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

............................................................
Anna Rix Grönvall, justeringsman
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