Protokoll 2, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-03-05
Närvarande: Anna Rix Grönvall, Desirée Ördén,
Alma Gustafsson, Joakim Käll, Fanny Freimann,
Cecilia Lodelius, Terese Göransson.
Frånvarande: Nelly Gustafsson, Per-Ola Ström,
Lina Petersson Dennis.

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Desirée hälsade alla välkomna.

§2

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

§3
§4

§6

Ansvarig
Desirée

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Rapporter
Styrelsen gick igenom ekonomin och resultatrapport för första månaden
på året (januari).
Inga rapporter har inkommit då mötet annonserades så pass kort efter
konstituerande möte (5 arbetsdagar).
Övriga frågor

Alla

Alla
Cecilia

Gröna Linjen
Alla styrelsemedlemmar samt ridskolepersonalen går igenom dokumentet
för att ta beslut på eventuella justeringar tills april-mötet. En halvdag med
personal och representant från personalen är planerad till den 22 april,
12.00–15.00 då beslut på eventuella justeringar baserat på input och
diskussioner. Styrelsen skickar sin input till Cecilia senast den 16 april.

Desirée

Share Point Intro
Intro för nya styrelsemedlemmar.
Addera access till nya styrelsemedlemmar
Justera access/behörighet för styrelsemedlemmar
Ta bort accesser som ej längre är aktiva.
Desirée skickar till Therese om ovan nämnda punkter, som tar det vidare
till IT Office Support.

Desirée

Årsplanering
Genomgång av årsplanering. Desirée skickar denna till styrelsen för input.
Fastställs vid nästa möte men att vara ett levande dokument.

Desirée

Rekrytera funktionärer
Joakim driver detta och drar in tävlingssektionen. Styrelsen och andra
sektioner att ställa upp att stå i stallet under rekryteringen. Rekrytering för
vårens tävlingar är planerade till 3-9 april (ej söndag).

Joakim
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§7

Hemsidan
Rekommendation att stänga ner hemsidan pga. Rådande virusintrång.
Fanny tar fram ett förslag på info-blad som kan distribueras i stallar, mail
till medlemmar samt befintliga kanaler (Instagram och Facebook).
Fanny, Alma och Nelly går igenom innehåll för sidan och behov för en ny
hemsida för att briefa in till en ny lösning.

Fanny
Desirée

Utbildningsförfrågan förbundet
Desirée, Cecilia och Terese kommer gå på förbundets ekonomi-utbildning
Desirée, Anna och Terese kommer gå på förbundets HR-utbildning

Desirée

GDPR – General Data Protection Regulation
Styrelsen gick igenom de nya dataskyddsreglerna som träder i kraft 25
maj. Styrelsen har i uppgift att läsa igenom den information som
tillhandahållits från förbundet om hur det kan påverka oss som förening
och vilka eventuella åtgärder som behöver tas.

Alla

Ridhustiderna
Styrelsen diskuterade hur vi enkelt kan skapa en översikt för ridhusen som
är uppdaterad i realtid. Terese kollar med Office IT Partner (vår leverantör
av funktions IT) om ridhusbokningarna kan göras öppet utan inloggning.

Alla

Inköp av ny häst
Styrelsen har gett godkännande till personalen att köpa en ny häst till
verksamheten efter behov.

Alla

Aktivitet för personalen
Terese återkommer med lämpligt datum för personalen för gruppaktivitet
för personalen.

Desirée
Terese

Kommande styrelsemöten
Styrelsemöten att börja 18.15 för att passa så många som möjligt.
Mötets avslutning
Mötet avslutades och nästa möte är 26 mars klockan 18.15.

Alla
Alla

Älmhult den 5/3 2018

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

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

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