Protokoll, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-15-21
Närvarande: Fanny Freimann, Desirée Ördén, Anna
Rix Grönvall, Cecilia Lodelius, Nelly Gustafsson,
Joakim Käll, Alma Gustafsson, Lina Pettersson Dennis,
Therese Göransson

Frånvarande:
Per Ola Ström

§ nr

Ärende

Ansvarig

§1

Mötet öppnas

Desirée

Desirée hälsade alla välkomna.

§2

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

§3

Alla

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Rapporter
Ekonomin: Genomgång av ekonomin. Cecilia, Anna, Desirée och Tessan har haft
ett ekonomimöte med Eva Lena för detaljerad genomgång av ekonomin.
Ungdomssektionen: Planerade aktiviteter är:
3 juni, grillkväll för alla under 26.
2 juni, barnkalas för 18 barn.
2 juni deltagande i Älmhults Familjefestival.
Tävlingssektionen:
Ridskolan: Uppdatering om läget av hästar ur verksamhet. Paddockens underlag är slitet
(vassa stenar kryper upp) och rekommendation att inte använda den pga. risk för skador.
Linns sista dag 13 juni, Johanna börjar 6 augusti.
Web- och informationssektionen: Uppdatering av läget, tekniska detaljer och back-endlösningar behöver vara på plats för att vi ska kunna åtgärda det rådande problemet på
hemsidan.
Cafeteriasektionen:

§5

Alla

Övriga frågor:


Linn slutar. Tessan köper blommor och presentkort.



Sommarpresent till personalen, Lina ansvarar för detta.



ÄLiRKs medverkan på Familjefestivalen lördagen den 2 juni.
10-12:30, US
12.30-, Desirée + eventuellt Anna, Cessan och Fanny.
Aktivitet: Hoppa småhinder, marknadsföra kommande event.
Monter: ÄLiRK hinder körs ner av Fanny. Sätta upp affisch på gatuprataren,
Fanny gör original. Vem kan trycka?
Plats: Lina frågar Per F den 22 maj, vi önskar plats på torget.
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§6



GDPR – General Data Protection Regulation
o Fastställande av integritetspolicy efter justeringar. Publicering och
delning genom hemsidan och medlemsutskick. Deadline 25 maj.
Styrelsen fastställde integritetspolicyn och



Ravelli – Försäljningen stängs på söndag, har gett ridklubben en liten vinst.



Sponsorer – Förslag från alla styrelsemedlemmar på potentiella sponsorer.
Fanny ansvarar för att ta fram ett utkast på sponsor-text, som en del i ett
sponsorpaket (som en kan ha med sig i möte med eventuella sponsorer).
Punkten Sponsorer bestämdes vara en återkommande punkt på var
styrelsemöte.



Bryggorna lades i 17 och 18 maj på Möckelns och Bökhults badplats.
Vi kommer även att lägga i bryggorna i Diö den 23 maj.



Anläggningsbesiktning 17 maj. Desirée delar med sig av besiktningsprotokollet.



Värdegrundsarbete, 6 augusti är bokat. Styrelse och personal förväntas delta.
Mer information och officiell inbjudan kommer från Desirée.



Ytterligare hage bakom framhoppningen. Cecilia och Therese kollar inför nästa
möte om det är ok att bara stängsla in.



Personalförmån – Beslut om Friskvårdsbidrag på 1000 SEK (500 SEK/termin)
samt medlemskap för fast anställda, börjar gälla från och med höstterminen.
Anställda erhåller även rätten att nyttja anläggningen utanför arbetstid.

 Gröna linjen – punkten flyttas till kommande möte pga. tidsbrist.
Mötets avslutning
Nästa möte 18 juni, Cecilia fixar fika

Älmhult den 21/5 2018

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

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

............................................................
Nelly Gustafsson, justeringsman
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