Protokoll 4, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2019-05-22
Närvarande:
Johanna Larsson från ridskolan, Desirée Ördén,
Jennie Simon, Cecilia Lodelius, Susanna
Löwstedt, Maria Leijon och Anna Rix Grönvall
Frånvarande:
Alma Gustafsson, Fanny Freimann, Lina
Petersson Dennis, Joackim Käll, Louise Hydling

§ nr
§1

Ärende

§2

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

Alla

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Alla

§3
§4

Ansvarig
Desirée

Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna.

Rapporter
Ridskolan

-

176 elever inskrivna vid dagens datum + 2 drop-in grupper med 8 platser
i varje, dessa är i stort sett fulla varje vecka.

-

16 hästar i arbete, en häst väntar fortfarande på att bytas ut hos Stall
Kuskahus. Bamse är utlagd till försäljning på hästnet då han nu ska
pensioneras från ridskolelivet. Många har redan ringt & första
provridningen är bokad till på lördag. Ersättare till Bamse + 1 st c-ponny
behöver köpas in. Bokat 2 russ & 1 stor shetlandsponny hos Roland
Fransson inför höstterminen (ev. någon till)

-

Hästarna fått tandbehandling av veterinär den 26 april, inga stora
problem hos någon.

-

Anmälningslappar till nästa termin har börjats dela ut denna vecka & den
finns även på vår hemsida, personalgruppen har beslutat att inte göra
några förändringar med teori-tiden till nästa termin. Förändringar
kommer att ske inför vt-20 istället. Detta beslut grundade vi på att det
ändå varit förändringar till denna termin, ändring av grupper, ridlärare,
prishöjning & bortplockning av igenridningar.

-

Fortsatt populärt med privatlektioner, vi har i maj månad 15 st bokade.
(totalt 80 st bokade jan-maj)

-

Ridlägren fylls på & dom som ej är fulla görs extra utskick om till valda
grupper.

-

Extrainsatt minihoppning den 29 juni då många efterfrågat en extra.

-

Småhästridningen pågår tom vecka 24 med ca 4-6 barn varje vecka.

-

Vi har också fått en förfrågan om att delta på 4H gårdens invigning den
16 juni vid Ormakulla-gården med ponnyridning. Detta har vi sagt ja till &
förfrågan har gått ut till u-sektionen om dom vill hjälpa till, aktiviteten

Fritidsklubben Oasen besöker oss med 16 barn den 23 maj mellan kl 1416.
Klubbhoppning genomförd den 12 maj på Stora Utebanan med 30 st
starter.
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genomförs under 2 timmar mellan kl 10-12. Finns det någon från
styrelsen som skulle vilja vara lite vuxenansvarig så blir vi glada.
Inkomsterna från ponnyridningen tillfaller ridklubben & vi ska även dela
ut info om höstterminen & ridskolan. Styrelsen utnämner Louise som
vuxenansvarig.

-

Vid U-sektionens barnkalas (ca 2-3 st varje termin) så skulle vi behöva ha
någon som är vuxenansvarig då ingen av dom är över 18 år. Man behöver
vara med dom vid ridningen & även se till att hästarna släpps ut efter
kalaset. Som det är nu så måste vi påminna dom varje gång att ordna
någon som är ansvarig. Vill någon hjälpa till med detta? Styrelsen
utnämnde Maria som kontaktperson för U-sektionen.

-

”Nya” parkeringen: Hur gör vi för att få bort hästarna till hagarna på den
sidan? På den lilla gräsytan skulle det göras markarbete då det är slukhål,
har någon tittat på detta? Alternativet att få bort hästarna dit är att sätta
stängsel över parkeringen, detta är inte helt lätt då den ytan är stenhård
att få ner stolpar på. Desirée pratar med Ulf och ber honom ta kontakt
med markläggarna.

-

Den 11 juni kommer Smålands ridsportförbund till anläggningen för
klubb-besök. Är det något av dom dokumenten & tillstånd som vi från
ridskolan ska ordna? Johanna & Mia kommer att delta vid detta besök
från ridskolan. Smålandsidrotten vill få verksamhetsberättelse, paragraf
16-tillståndet från jordbruksverket samt övergripande ekonomi,
framtidsvisioner och verksamhetsplan.

-

Ridskolan genomför just nu en enkät-undersökning bland våra elever för
att kunna göra förändringar & förbättringar.

-

Fortbildning i Ridskolepedagogik genomförd i Växjö den 9 maj, från
ridskolan deltog Mia, Johanna & Karro.

-

Johanna & Karro kommer även att åka på fortbildningen för ridlärare
tisdagen den 4 juni i Vetlanda.

-

Johnny är sjukskriven och vi vet inte när han kommer tillbaka, till dess
måste ev. extrapersonal sättas in i stalltjänsten. Maria har lite stiltje
kommande vecka på sitt ”vanliga” arbete och kan kallas in om detta
behövs. Cessan kan hjälpa till med harvningen, soptunnorna i ridhusen
har bytts ut till skottkärror.

-

Ponnykakor kommer att säljas fram till sommaren för att få in mer
pengar till kostnaden för den nya ponnyn som man vill köpa in.

-

Idrottslyftet: Ryttarutveckling kommer man att ansöka om där man vill få
ut ryttare på tävlingar för att de ska lära sig mer om hur det går till på
tävlingar. Godkänt av styrelsen.

-

Parasport – anläggning: Karro vill köpa in en ramp och en trähäst för att
kunna träna på- och avsittning för funktionshindrade – specifika
projektmedel för detta kommer att ansökas. Godkänt av styrelsen.

-

Johanna vill gå kursen ”Affärsskolan”, med inriktning ridskoleekonomi,
som kostar 7 000 kr. Styrelsen godkände ansökan.

-

Prioriteringslistan på investeringar vill ridskolan väldigt gärna vara med
och sätta. Planering för detta kommer att sättas på ett möte i
kombination med budgetmöte hösten 2019.

Kafeterian:

-

Känns som vi har en bra stämning i gruppen. Förra veckan hade vi ett städ/röja
kväll i kafeterian.

-

Tävlingarna rullar på och fungera bra.
Men när det gäller försäljning ligger vi efter budet
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Planerad
Aktuell

Försäljning
45 000:35 700:-

Utgift
30 000:25 300:-

Vinst
15 000:10 400:-

Webbsektionen

-

Basen av hemsidan är klar innan sommaren.

-

Planen är att kunna lansera den nya hemsidan efter sommaren.

Inväntar bilder på ridskolehästarna från Mia, enligt Johanna är dessa
klara och kan skickas kommande dagarna.
Mia har kvar några dokument som ska skrivas.

Tävlingssektionen

-

Nationella tredagarstävlingen gick bra men vi tappade tyvärr starter på
söndagen då det regnade ganska kraftigt.

-

Finns plan på att djupharva stora utebanan för att se om det hjälper
underlaget att bli bättre.

-

Lokal tävling genomfördes 5 maj. Första tävlingen på många år och även
om det inte var så många anmälda valde man att genomföra. Kommer
att fortsätta med ponnytävlingar kommande år.

-

Hinderförrådet är utstädat och inventering kommer göras av materialet
som finns. En del gamla hinderstöd med skållor i metall kommer att
läggas ut för försäljning till högstbjudande.

-

Förslag togs upp att lägga ut i Facebook-grupper om nya sponsorer.
Ryttarna i elitlaget vill ha som önskemål att ta hit någon tränare för en
clinic eller liknande för de pengar som klubben annars skulle ersatt
ryttarna med för deras utgifter i samband med lagtävlingarna.
Återkommer med mer information om detta på ett senare möte.

Ekonomi

-

Som det ser ut just nu ligger ridskoleverksamheten ca 200 000 kr över
budget. Privatlektionerna har också gått bra där vi fått in ca 25 000 kr
mot budgeterat 8 000 kr.

-

Grovfoder har ökat markant, detta har dock tagits i beräkning i budget
för året. Förhoppningen är att priserna för grovfoder kommer att minska
till hösten 2019.

-

Klubben har bra likviditet.

U-sektionen

-

Vi har haft ett barnkalas och ska ha ett till helgen.

-

Vi kommer även snart ha ett till möte, där kommer vi även att träffa
någon/några från styrelsen.

-

I juni kommer vi att ha en karaokekväll för de som vill komma.

Har även haft möte men det har blivit flyttat. För engagemanget är lite
sådär just nu för vissa i US. Men vi diskuterade det på ett möte och
hoppas att det blir bättre.

Övriga frågor

§6

-

Dokument till kommunen – klart?
Bryggorna ska läggas i sjöarna fredagen den 31 maj. Någon från
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Farmartjänst ska hjälpa till att slå ner pålarna. Ulf och Andreas kommer
att hjälpa till, ytterligare tre personer behövs för att hjälpa till att bära
material.

§7

-

Förslag på att ta in offert från Farmartjänst för arbetet att slå ner
stolparna runt lilla ridbanan. Om kostnaden är för stor finns förslag att
klubben själva trycker ner stolparna med traktorskopan.

-

Kontakt till US, samt någon som kan gå på deras möte 26/5. Maria går på
U-sektionens möte.

-

Banskötsel under semester – vi ska gå ut på Facebook att klubben
kommer att prioritera banvård på lilla ridbanan under semestern. I mån
om tid kommer även stora att harvas, om detta görs informeras det via
Facebook.

-

Banskötsel kommande veckor – ridskolan ska säga till när det behövs och
Cecilia kommer att göra det så fort hon kan. Personalen måste finnas
tillgänglig för att hjälpa till med påkoppling av harven.

-

Jennie saknar tränare på klubben och ger som förslag att vi kan titta på
om vi på något sätt kan samarbeta med Osby.

Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är den 19 juni klockan 18.30. Anna fixar fikat.

Älmhult den 22/5 2019

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

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

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

