Protokoll 6, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2019-08-28
Närvarande: Johanna Larsson från ridskolan,
Desirée Ördén, Cecilia Lodelius, Anna Rix
Grönvall, Alma Gustafsson, Lina Petersson
Dennis, Louise Hydling
Frånvarande: Fanny Freimann, Maria Leijon,
Joakim Käll

§ nr
§1

Ärende

Ansvarig

Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna.

Desirée

§2

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

§3
§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Rapporter
Ridskolan
 165 elever inskrivna efter första veckan på terminen + 1 drop-in grupp på
fredagar, flera i kö till nybörjargruppen men vi avvaktar efter dom 3
provgångerna innan vi startar upp en ny grupp.
 18 st skolhästar varav 1 ur arbete. Dom nya hästarna slussas in försiktigt i
verksamheten & första veckan har dom klarat av med högsta betyg.
Bona är ur arbete pga ligamentskada och hovledsinflammation. Är behandlad 2
gg & kommer att ha boxvila veckan ut, därefter ska hon försiktigt sättas igång.
 Aktiviteter är inbokade för hela terminen & dessa kommer att gå ut som
sedvanligt infohäfte via mail under denna eller nästa vecka.
Småhästridningen är igång from denna veckan & träningsskolan kommer varje
fredag med 2 st elever.
 Slukhålen på hag-delen vid nya parkeringen är nu åtgärdade, ridskolan
kontaktade själva Älmby & fick detta åtgärdat. Vi har nu möjlighet att fålla bort
våra hästar till postlådehagen.
 Rekrytering av timanställd personal på helgerna pågår, tills detta är löst så
försöker vi ordna det med ordinarie personal.

Alla

Alla

Johanna

Ridskolans personal fick i uppdrag att ta fram en offert på vad det skulle kosta att bygga
om några av spiltorna i ridskolestallet till boxar.
Önskemål att ha provexemplar från vårt klubbsortiment tillgängligt för våra medlemmar
att prova på klubben.
Tävlingssektionen
Ett uppföljningsmöte för augusti-tävlingen är planerat till den 2 september, där vi
ska analysera vad som inte gick som planerat, och hur vi kan vända trenden vi sett
över hela året med förre starter på våra tävlingar. Detta år hade vi bara ca 60% så
många starter som vi hade budgeterat för, och då en del fasta kostnader är
samma oavsett antal starter så hamnade resultatet på ca 40-45% mot budget.
Nästa tävling är en lokal hopptävling för ponny den 29 september, och detta är
den sista som är planerad för detta år.

Sidan 1

Cessan

Ungdomssektionen
Den 25/8 hade vi US möte och startade för terminen. Vi pratade om olika datum
vi kunde ha barnkalas. Den 12 oktober ska vi träffa en person som pratar om
grupprocesser.
US var representerat när det var 4H avslutning, där klubben erbjöd ponnyridning.
På detta drog US in 800kr. Vi ska också någon vecka gå ut i ridgrupperna och fråga
vad de vill hitta på framöver. Den 15 september ska vi ha en spelkväll.
Cafeterian:
De stora tävlingarna flöt på bra med grill på lördag och söndag.
På torsdagen testade vi tacos som var populärt och vi har en bra förtjänst på. Däremot så
var inte försäljning vad den brukar. Vi ser att försäljning styrs mycket av hur många
starter vi har.
För Aug tävlingen

Försäljning
33398:-

Utgifter
15254:-

Joakim

Vinst
18145:-

Vi hade i budget räknat med en ökning med 10 % mot förra året. Men nu går sifforna på
andra hållet. Främsta anledningen vi ser är att vi har mindre startande under året men vi
kommer sitta under hösten och utvärdera året.
Total året
Budget
Utfall

Försäljning
120000
76930:-

Utgifter
75000:43199:-

Vinst
45000:33731:-

Ekonomi
Halvårsrapporten gicks igenom, några poster ska vi titta in lite närmre på, men i
det stora hela ser det ut ungefär som förväntat. Ridintäkter något lägre än
budgeterat, men intäkter för privatlektioner på mer än dubbelt mot budget.
Tävlingarna har över lag gått sämre än budgeterat hela året, och cafeterians
intäkter är starkt knutna till tävlingarna.

Cessan

Webb- och informationssektionen
Sektionen visade ett utkast av den nya hemsidan, lite småjobb är kvar att göra,
men den ser väldigt bra ut. Sektionen fick klartecken att lägga ut den så snart de
känner sig klara med den

§6

Övriga frågor

Alla

Ridklubben har blivit ombedda att hjälpa till med ett event på Maxi under hösten. Mer
information och datum kommer vi få under hösten, det kommer behövas 2 st personer
till detta. Beslut att vi utser personerna när vi vet vilken dag det blir.
Stora utebanan dräneras under nästa vecka (v36)
Idrottskolan har uppstart den 4 september, det behövs några personer från klubben som
kan hjälpa till.
Elitlaget i hoppning har lyckats bra under året, och har en del prispengar kvar efter att
lagstartavgifterna är betalda. Styrelsen beslutade att lagdeltagarna kan disponera
pengarna till att göra något gemensamt, exempelvis en träning på klubben eller liknande.

Sidan 2

§7

Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är den 25 september klockan 18.30. Louise fixar
fikat.

Älmhult den 28/8 2019

............................................................
Cecilia Lodelius, sekreterare

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

............................................................
Louise Hydling, justeringsman

Sidan 3

Alla

