Protokoll, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2019-09-25
Närvarande:
Johanna Larsson från ridskolan, Desirée Ördén, Cecilia
Lodelius, Susanna Löwstedt och Alma Gustafsson.

Frånvarande:
Fanny Freimann, Lina Petersson Dennis, Joakim Käll,
Maria Leijon, Louise Hydling, Jenny Simon, Anna Rix
Grönvall

§ nr
§1

Ärende

Ansvarig

Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna.

Desirée

§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

Rapporter
Ridskolan

-

170 elever inskrivna vid dagens datum + 1 drop-in grupp på fredagar.
Utökat drop-in även på tisdagar då det i vuxengruppen finns platser
lediga.

-

17 st skolhästar varav 1 ur arbete.
Bona är ur arbete pga. ligamentskada och hovledsinflammation.
Har skrittats förhand under 2 veckor och ska nu skrittas
uppsutten.

-

Ny häst från Stall Kuskahus kommit, ersättare för Delight som är
Såld och som flyttar den 1 november till Karlskrona.

-

Infomail gått ut till alla elever om ridskolans aktiviteter under
höstterminen. Anmälningar för aktiviteterna har börjat komma
in.

-

Rekrytering av timanställd personal på helgerna pågår, 3 st nya anställda
för helgtjänstgöring.

-

Idrottsskolan 2019: Är ridklubben med detta år, är det någon
som är ansvarig från styrelsen och fått info? Alma har deltagit på möten
med idrottsskolan och delade att Idrottsskolans aktiviteter sker vecka 43,
45, 46. Ridskolan önskar att få info så tidigt som mjöligt inför näst år.
Ridskolan har ett färdigt upplägg sen många år, men inget är ännu
ordnat.

-

Vi har utsett Anny Bäck från oss i ridskolan till att vara med på
U-sektionens möte m.m.

-

6 oktober kommer Mollis Persson för att ha dressyrträning hela dagen,
ridskolan ansvarar för träningen och kommer även att ha cafeterian
öppen med lite fika.

Kafeterian:

-

Hade försäljningen på Ponny-premieringen och det gick jättebra. Fler
deltagare än vanligt och de var väldigt nöjd med servicen.
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-

Nu planerar vi för ponnytävlingen på söndag

Webbsektionen

-

Webbsektionen skall hålla introduktion 21 oktober till ridskolan gällande
nya hemsidan. Därefter planerar vi att lansera hemsidan efter sista
justeringar.

Tävlingssektionen

-

Söndag 29 september har vi vår sista tävling, en lokal ponnyhoppning med i
dagsläget 93 st starter.

Ekonomi

-

Vi gick igenom ekonomirapporterna

U-sektionen

-

Den 25 augusti hade vi det första US mötet denna termin. Då kom vi fram
till att nästa aktivitet skulle vara en spelkväll den 15 september. Det kom
ca 12 barn vilket var väldigt bra. Under v.36 gick vi ut till de flesta
grupperna och pratade om vad US är för något och vad de vill göra
framöver.

-

Den 4 september var det en av oss i US som hjälpte till på uppstarten på
idrottsskolan.

-

Den 22 september hade vi ett till möte där vi pratade om
halloweenkvällen.
Övriga frågor

§6

§7

-

8/12 julshow, ridskolan och ungdomssektionen efterfrågar hjälp av
styrelsen med marknadsföring och cafeterian under showen.

-

Ridskolan kommer titta på större sortiment inkl. hästartiklar till vår
klubbshop och försöka ha framme fler prover för att medlemmar ska
kunna testa.

-

Ridskolan vill titta över 1000kr klubben och döpa om den till något annat.
Iden är också att hitta fler aktiviteter exempelvis att medlemmar blir
fadder till en häst. Så går pengarna till att inköp av nya hästar. Ridskolan
kommer skicka över förslag till styrelsen.

-

Ridskolan önskar gå på en utbildning om ämnet att driva ridskola samt
ett ridlärarkonvent, detta får ridskolan godkännande för.

-

Inför nästa styrelsemöte behöver vi pratat om privatstallet och de
tjänster som vi tillhandahåller.

Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är den 20 oktober då det även är budgetmöten.
Kl 9-12 gör Desirée, Cecilia, Louise och eventuellt Eva-Lena ett förslag på budget.
Kl 13-14 går vi alla igenom budgetförslaget och fastslår ev. reviderar budgeten.
Kl 14-16 är det ordinarie styrelsemöte.
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Alla

Älmhult den 25/9 2019

............................................................
Susanna Löwstedt, tillfällig sekreterare

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

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