
Möte 29/3 2010

§ 1 Mötet öppnas av Lisa Lödén.

§ 2 Anna väljs till justerare av protokollet.

§ 3 Dagordningen godkännes.

§ 4 Föregående protokoll läses upp.

§ 5 Föregående aktiviteter.
Skötarmötet. Det fungerade bra och alla som var med ur USEK jobbade på bra. Något att
tänka på till nästa övernattning eller aktivitet inkluderat mat är att vi behöver mera mat, då
det inte riktigt räckte till.

§ 6 Kommande aktiviteter
6.1 Påskparad, 3/4, kl. 9.00-10-30
De som åker med och hjälper till är Kirsty, Anna, Felicia, Camilla och Kristin.
Camilla är ansvarig. Ann-Cha kör oss dit och hem, är med under tiden.

6.2 Pizza kväll med övernattning, 5-6/4
Lisa är ansvarig, men person över 18 har vi ingen än, men antagligen Sara Nilsson.
Vi planerade även vem som ska göra vad och vad som ska göras.
Lisa- huvudansvarig
Camilla- är lek ansvarig
Julia- handlar in mat

6.3Maskerad hoppning, 7/4 samling 8.30
Klasser: 30, 50 cm som är vanlig CR, samt 70 cm poänghoppning.
Linn är ansvarig. Linn och Camilla hjälps åt att rita banorna.
Banpersonal- Linn, Anna, Felicia
Speaker- Lisa
Framhoppning Camilla
Stallet- Julia.

6.4 Barnkalas, 17/4 kl.13.00-15.30, Kirsty ansvarig
Det kommer cirka 7 barn, Kirsty tar kontakt med pappan om mer information.
Från Usek kommer Sara, Kristin, Lisa, Anna, Linn.

6.5 Linn tar kontakt med Magnusson Glans om förslag till datum för barnkalas.

§ 7 Rapporter
7.1 Skötarsystemet
Sara och Felicia meddelar att det verkar gå bra och månadens skötare för mars valdes,
Lovisa Westberg, som får en igen ridning.
Sara och Felicia fixar ett extra skötarmöte för dom som inte kunde komma på förra.

7.2 Vi vill införskaffa Usek tröjor till de nya i styrelsen och lämna in alla (även de gamla) 
för tryck där det står 2010, dock så avvaktar vi med det tills vi ser hur det går med en ny 
ponny.



§ 8 Inkomna skrivelser.
Hälso dagar på Kvarnbergsskolan, Kirsty svarar och hänvisar till Sara Nilsson.

§ 9 Övrigt
Vi diskuterade diverse ansökningar.

§ 10 Nästa möte är den 12/4-10

§ 11 Mötet avslutas av Lisa Lödén.

______________________________                            _____________________________
Ordförande Lisa Lödén                                                    Sekreterare Linn Boberg

______________________________
Justerare Anna Lindow


