
Protokoll 2010-03-09

Närvarande:
• Lisa Lödén
• Linn Boberg
• Anna Lindow
• Sara Andersson
• Felicia Carlsson
• Nikita Jareke

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Felicia vals till justerare

§ 3 Dagordningen godkänns med tillägg, § 7.1 och § 9.1

§ 4 Föregående protokoll läses upp, från extra mötet med Ann-Cha.

§ 5 Föregående aktivitet
Tolkning, det fungerade bra, men tyvärr blev det ett missförstånd och det blev ingen 
inkomst den här gången. Det var dock väldigt uppskattat.

§ 6 Kommande aktiviteter
Skötarmötet med övernattning. Felicia och Sara har ansvaret för skötarmötet, annars är
ett gemensamt ansvar för övernattningen. Det bli tacos till mat, om inte Ida kan vara med 
så kommer Lisa och/eller Kirsty handla mat.

§ 7.1 Skötarsystemet
Vi ha lagt fram ett förslag om hur vi vill att det ska fungera.

• Skötarna får en ridning/termin.
• Endast byte av häst vid månadsskiftet.
• Månadens skötar får igen ridning, årets skötare får en privat lektion. Och det väljs inte 

utefter antal kryss på listan utan för hur det är i stallet, hur mycket dom hjälper till.
• Max 2 skötare/häst på en dag. Och max 2 hästar/barn.
• Det ska vara speciella dagar så man t.ex. kanske är skötare enbart på tisdagar.
• Det ska vara extra aktiviteter enbart för skötarna.

Linn ska kolla upp med Ann-Cha om en del frågetecken.

§ 8 Det kom in en skrivelse från Ann-Cha som Linn ska kolla upp.

§ 9.1 Terminsplanering
Vi fortsatte planera terminsplaneringen, se separat dokument längst ner.

    
   9.2 Vi vill arrangera en kombinerad hopp och dressyr tävling, 2 dagars, lokal. Som 

återkommande varje år.

§ 10 Nästa möte är 2010-03-20

§ 11 Mötet avslutas.

____________________________                     _____________________________
Ordförande Lisa Lödén                                        Sekreterare Linn Boberg

____________________________
Justerare Felicia Carlsson



Terminsplanering U-sek

Mars 20-21  Skötarmöte med övernattning

April 5-6   Övernattning
April 7   Maskeradhoppning
April 24    Skötar ridning

Maj 29    Studiebesök på ATG

Juni 13  Fångarna på loftet
Juni 19-20  Miniläger för skötarna


