Protokoll 3, för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
2018-03-26
Närvarande: Cecilia Lodelius, Desirée Ördén,
Joakim Käll, Alma Gustafsson, Lina Petersson

Dennis, Per-Ola Ström, Terese Göransson
Frånvarande: Anna Rix Grönwall, Fanny
Freimann, Nelly Gustafsson

§ nr
§1

Ärende
Mötet öppnas
Desiree hälsade alla välkomna.

§2

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

§3

Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående mötes protokoll.

§4

Rapporter
Ekonomi: Vi gick igenom ekonomi rapporten

Webbsektionen:
Hemsidan behöver göras om från start pga virus.

Ansvarig
Desiree

Alla
Desiree

Cecilia

Alla

När vi bygger upp den igen skall vi ha denna prio.
Kontakt lista
Priser/Villkor
Nyhetsflöde
Kalender
Ridhusbokning
Websektion tar ansvar när vi stänger ner och bygger om sidan
Tävlingssektionen
Har köpt in två vagnar till att hantera bommar vid tävlingar
§5
Verksamhet
· Det är 186 st inskrivna på ridskolan. Utöver det kommer Orion och
rider på fredagar varannan vecka, dagtid. De är 6 st och betalar
ordinarie pris för sin ridtid.
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Tessan

06/07/2018

· De övriga fredagarna har vi öppnat en Drop in grupp vid lunch.
· Påsklovsaktiviteterna, dagtid, börjar fyllas på. Vi har ridlektioner som
vanligt på kvällen.

Hästar
Kurt är ute på annons.
Vi har varit och tittat på häst hos Kuskahus i Klippan. Vi fastnade för
ett brunt 9-årigt sto. Hon har gått igenom besiktningen. Hon
levererades den 15 mars och kommer att stå i uteboxarna i 3 veckor
innan hon kommer in i lektionsstallet. Har börjat ridas av personalen.
Verkar okomplicerad.
Övriga hästar går i verksamheten. En del är något trötta av
pälsfällningen som verkar bli lite utdragen i år.
Övrigt
Vi titta på en nu lösning att förbättra vattningen i ridhuset.
Stora Ridhuset är stängt tills salt kommer på. Saltet var tyvärr slut
beställt men lång leveranstid. Det är beställt via Robin. Ridskolan
flyttar sina lektioner så gott det går.
Gröna linjen
Input på gröna linjen skall skickas till Cessan senast den 16 april, inför
möte den 22 april kl 12.00 – 15.00
Alla

Sponsring
Nästa möte kommer vi jobba med sponsor lista fundera på ideér till
nästa vecka

Alla
Kommun
Tessan och Desiree har varit på den informationen hos kommunen om
fördjupad översiktsplan
Desiree
New Body
De har tidigare varit populärt med NewBody. Vi kommer starta en ny
runda med försäljning, är ni intresserad att sälja hör av er till Lina
Petersson
Lina
§6

Mötets avslutning
Kommande möte med fika ansvarig:
23 april Desirée 18:15
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Älmhult den 26/03 2018

............................................................
Joakim Käll, sekreterare

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

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