Protokoll 5, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2019-06-19
Närvarande: Johanna Larsson från ridskolan,
Desirée Ördén, Cecilia Lodelius, Anna Rix
Grönvall , Fanny Freimann, Lina Petersson
Dennis, Louise Hydling
Frånvarande: Jennie Simon, Susanna Löwstedt,
Maria Leijon, Joackim Käll, Alma Gustafsson

§ nr
§1

Ärende

Ansvarig

Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna.

Desirée

§2

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

§3
§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Rapporter
Ridskolan
 176 elever inskrivna vid dagens datum + 2 drop in grupper med fullt antal
deltagare varje vecka.
 15 hästar i arbete, Bönan är halt och ska till veterinären.
Bamse är såld och flyttade 15 juni till Norrtälje
Rosie utbytt mot annan häst + 1 häst & 1 ponny inköpta
Dessa 3 står nu i ”karantän” 3 veckor, rids under tiden av personal. De kommer
inte att följa med på sommarbete utan vara kvar hemma för att utbildas och
vara klara för ridskolan vecka 34.
Ett russ av Roland Fransson kommer att flytta till Kristianstad då ridskolan där
köpt henne, hämtas den 19 juni.
 Ridskolan avslutar vårterminen den 20 juni och därefter kör vi 2 veckor med
ridläger. Hästarna släpps på bete 4 juli (kvällen).
Då sommarhagen ej kan fixas i år av personalen så är vårt förslag att t.ex.
Farmartjänst går in & ordnar detta. Röjning och staket måste fixas.
Styrelsen tog på dagens möte beslut att kontakta och kontraktera
Farmartjänst för detta.
 Dålig respons på utskicket om att ta hand om våra skolhästar under personalens
semester.
Under mötet bad Johanna de i styrelsen som kan ställa upp (och eventuellt
övriga) att kontakta Mia för att fylla luckorna för hästtillsyn.
 4H invigdes söndagen den 16 juni, Louise Hydling, Ella Dennis och Clara
Johansson deltog på detta. Sirol och Sack följde med för att representera
ponnyridningen. Ridskolan ansvarar för att alla sakerna packas ihop.
Ponnyridningen genererade 1800 SEK.
 Nya parkeringen behöver vi fortfarande ha ett besked om hur vi går tillväga med
”slukhålen”.
Desireé har kontakta Ulf A som är ansvarig för parkeringen.

Sidan 1

Alla

Alla

Johanna

Kafeterian:
Joackim
Tävlingen den 6 juni fungera bra, vi sålde för 7776 SEK.
Total ligger vi nu på:
Inkomster = 45 532 SEK
Utgifter = 27 355 SEK
Vi har haft ett planningsmöte för augusti-tävlingarna, vi planerar att ha öppet:
Kafeterian = torsdag-söndag
Kiosk = fredag-söndag (US har kiosken fredag-lördag)
Grill = lördag-söndag
Webb- och informationssektionen
Ingen rapport tillkommen, sektionen arbetar med basen till hemsidan som ska
vara klar innan sommaren, lansering efter sommaren.
Tävlingssektionen
Planeringsmöte inför augusti-tävlingarna är planerade till 2 juli, tävlingssektionen
ska då också återkomma till Louise (personalansvarig ridskolan) med de uppgifter
där personalen kan bistå. Även med en uppskattning på vilka uppgifter vi generellt
ser att vi kan behöva inför varje tävling, samt tidsuppfattning.
Ekonomi
Ekonomirapporterna gicks igenom som såg ok ut.
U-sektionen
 Den 18 och 25 maj hade vi barnkalas.
 26 maj hade US ett möte där även vår kontaktperson från styrelsen kom.
 Den 29 maj träffade jag (Hanna) David från Smålandsidrotten och vi
diskuterade lite vad vi ska göra i höst.
 Den 9 juni hade vi en karaokekväll men tyvärr kom inga personer från
ridskolan. Några hjälpte till på 4H med ponnyridningen.
Till hösten ska vi ha ett möte med ridlärarna.

§6

Övriga frågor









§7

Alla

Cecilia & Fanny

Alla

Alla

Alla

Profilmaterial till ponnylaget. Till hösten har vi ett lag i division 2 hoppning.
Styrelsen ser över om vi kan köpa in schabrak till lagdeltagarna med logotypen
på. Styrelsen belyser att vi gärna stöttar våra lag om vi ekonomiskt kan.
Budgetmöte. Budgetmöte är planerat till 20 oktober, heldag.
Belysning på stora ridbana. Stolpen där belysning och högtalare är fästa
behöver bytas ut. Styrelsen diskuterade om att belysa drygt halva (norra) delen
av uteridbanan (vilket skulle generera i en förbättring). Anna skickar skissförslag
till kommunen för att få kostnadsförslag.
Snörasskydd på ridhusen. Kommunen har bett oss estimera var vi vill få upp
snöras på ridhusen. Beslut togs att prioritera att få upp snörasskydd på stora
ridhusets båda långsidor. Detta är ett säkerhetsperspektiv och kommer att
prioriteras ekonomiskt före exempelvis belysning. Visionen är att vi ska kunna
lösa båda ekonomiskt. Anna skickar förslag till kommunen för att få
kostnadsförslag.
Bryggorna. Vi har ansvaret att kontrollera bryggorna en gång i veckan (Bökhult
och Möckeln), styrelsen har detta ansvaret och löser det inom gruppen.

Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är den 28 augusti klockan 18.30. Lina fixar fikat.

Sidan 2

Alla

Älmhult den 19/6 2019

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

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

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

Sidan 3

