Protokoll, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-10-22
Närvarande: Fanny Freimann, Anna Rix Grönvall,
Desirée Ördén, Joachim Käll, Cecilia Lodelius, Lina
Petersson Dennis, Alma Gustavsson.

Frånvarande: Nelly Gustavsson

§ nr

Ärende

Ansvarig

§1

Mötet öppnas

Desirée

Desirée hälsade alla välkomna.

§2

Alla

Val av justeringsman
Joachim Käll valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Alla

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Alla

Rapporter
Ridskolan: Genomgång av ridskolans rapport. 184 inskrivna elever.
Förslag på ändring av klubbdressyren, att istället erbjuda program-ridning. Styrelsen ger
mandat till personalen att omarbeta konceptet för klubbmästerskap (hoppning och
dressyrs). Dessa typer av evenemang ska både täcka upp för utbildning (t.ex. programridning, stilhoppning) och klubbmästerskap (inofficiell tävling).
Två hästar är idag ut verksamhet pga. skador och det är ofta de större hästarna. Styrelsen
rekommenderar ridskolan att minska antalet små ponnyer för att kunna utöka utbudet av
större hästar (+150 cm i mankhöjden).
Ekonomin: Inga rapporter har inkommit då ekonomimöte är planerat till torsdagen den
25 november.
Cafeteriasektionen: Senaste tävlingen gick med lite plus, den lilla marginalen berodde av
få startande och att vi hade något större inköpskostnader.
Ungdomssektionen: i full gång med att planera Halloween och julshowen.
Tävlingssektionen: Nicole från tävlingssektionen besökte styrelsemötet.
Tävlingssektionen presenterade tre förslag för att få fler funktionärer på våra tävlingar
(och andra tillfällen då extra hjälp behövs). Styrelsen gav även konkret input på hur vi kan
förbättra hanteringen av funktionärer.
Tävlingssektionen har fått i uppdrag att ge förslag om hur vi kan arbeta vidare. Fokus ska
ligga på att vi stärker bilden av att vi är en ideell förening som går runt av ideella krafter
och att det finns flera sätt att bidra. Detta ska ske som ett test, där vi kör en avstämning
efter valborgs-tävlingarna 2019.
För nästa utskick av informationsfoldern från ridskolan adderar vi info om hur jag som
medlem kan bidra.
Cecilia sammanställer de olika delarna som en medlem kan bistå och skickar till Fanny
och Nicole.
Web- och informationssektionen: ingen rapport har inkommit.
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§5

•
•
•

•

•

§6

Alla

Övriga frågor:
Personal. Uppdatering om personalläget.
Sponsorer. Diskussion om inkomna förslag på sponsorer, där vi ska ge förslag på
sponsorpaket. Anna tar detta vidare.
Loppis under julshowen 16 december. Joachim undersöker detta tillsammans
med US, om möjligheten finns att erbjuda att folk kan hyra ett bord på loppis i
anslutning till julshowen.
Investeringsplan. Genomgång av den investeringsplan som vi arbetat ut
tillsammans med kommunen, var vi är och vad vi kan ge kommunen för
uppdatering.
Folkspel. Alma och Lina ansvarar för att kontakta folkspel angående försäljning
av Bingolotter (uppesittarkväll och julkalender). Samt att se över vilka som kan
tänka sig att sälja.

Desirée

Mötets avslutning
Nästa möte november, Alma fixar fika

Älmhult den 22/10 2018

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

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

............................................................
, justeringsman
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