Protokoll 8, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2019-10-20
Närvarande: Louise Hydling, Desirée Ördén,
Cecilia Lodelius, Jenny Simon, Maria Leijon, Alma
Gustafsson, Fanny Freimann, Anna Rix Grönvall,
Johanna Larsson från Ridskolan
Frånvarande: Joackim Käll, Lina Petersson
Dennis, Susanna Löwenstedt

§ 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

Alla



Ridskolan
Ingen rapport inkommit men snabb genomgång gjordes med Johanna på
mötet. Antal ridande oförändrat sedan föregående möte, hästinventariet
Programridning genomfördes 20 oktober och uppskattades av anmälda.
Delar av personalen var på kurs i att driva ridskola fredagen den 18
oktober, Johanna var även på kurs onsdag-fredag i affärsutveckling.
Ridskolans Häst- och Ponnyklubb, upplägg godkändes av styrelsen med
sista inputen om logotyp, att det är enbart klubbens logo som ska
användas, om någon logo ska exponeras.

Johanna



Tävlingssektionen
Resultat från senaste tävlingen blev +5000 SEK.

Cecilia



Ungdomssektionen
Halloween-kväll 1 november planerad. Barnkalas 23 november. Bistår vid
idrottsskolans alla tre tillfällen
Johanna talar med Annie om övernattningen, så att kommunens POSOMgrupp informeras, myndig person på plats samt att maxantal för
cafeterian inte överskrids.

Inkommen
Rapport
Från Hanna



Cafeterian
Ingen rapport inkommit.



Inkommen
Rapport
Från Joackim

Ekonomi
Budgetarbete för nästa år gjordes innan detta möte (20 oktober).



§6

Alla

Webb- och informationssektionen
Genomgång med personalen i hur en editerar hemsidan. Plan att gå live
efter det så fort som möjligt.

Cecilia
Alma

Övriga frågor


Barnkonversionen blir lag i Sverige. Detta innebär att anställda ska kunna

Sidan 1

Desirée

uppvisa utdrag från belastningsregistret. Louise ser över rutin/policy.

§7



SISU idrottsskolan. Desireé går på mötet som klubben blivit kallad till den 21
oktober.

Desirée



Bingolotto. Vi kommer även i år att sälja Bingolotter till uppesittarkvällen (25
december) samt Bingolottos julkalender. Alma och Lina driver detta.

Alma



Julshowen 8 december. Enligt föregående möte bestämdes det att styrelsen
ansvarar för marknadsföring för eventet och kafeterian.
Desirée, Maria, Alma, Fanny, Jenny eventuellt Anna kan vara på plats. Louise och
Cecilia kan bistå innan.
Kafeteria, Jenny ansvarig för övergripande sammanordning.
Marknadsföring, Fanny är ansvarig, Maria hjälper till.
Alma tar med sig Bingolotto för försäljning.

 Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte, Fanny bjuder in.
Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är den 2o november klockan 18.30. Susanna
fixar fikat.

Älmhult den 20/10 2019

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

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

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

Sidan 2

Alla

