
Möte 8/11-10 
 

Närvarande: 

Linn Anna 

Julia Kristin 

Sara Felicia 

Lisa Nikita 

 

§ 1 Mötet öppnas. 

 

§ 2 Kristin väljs till justerare. 

 

§ 3 Dagordningen godkänns. 

 

§ 4 Föregående protokoll fanns ej på plats. 

 

§ 5 Föregående aktiviteter 

1) Spökkvällen, 30 oktober. Den fungerade bra men vi behöver vara ute i lite mer god tid 

med planeringen nästa gång. Den nya slingan vi testade var inte bra, alldeles för blött. 

2) Skötar övernattningen blev inställd pga. för få anmälda 

 

§ 6 Kommande aktiviteter 

1) Lek dag den 13 november. Julia och Nikita har satt upp lappar. Vi planerade lekar och 

kom fram till att det bjuds på fika. 

2) Skyltsöndagen, 28 november. Anna, Sara, Lisa kan och eventuellt Linn. Alla ska kolla 

med folk om det kan hjälpa till som avbytare. Det är mellan 12.00-17.00 

3) Skötarmöte, 20/11. Sara har koll, tre anmälda än så länge, 

4) Lucia showen, 12 december. Fortsatt planering inför lucia showen. Kristin och Lisa ska 

fixa lappar på ridskolan. Linn gör lappa och sätter upp runt om i skolor. 

 

§ 7 Rapporter 

1) Skötarsystemet, går framåt men det behövs fortfarande skötare på storhästarna. Vi 

beslutade att istället för skötar övernattningen som vart inställd så blir det en skötar dag i 

samband med skötar ridningen på jullovet. 

2) Ekonomirapport, ekonomi ansvarig fanns ej på plats. 

 

§ 8 Inkomna skrivelser, inga inkomna skrivelser. 

 

§ 9 Övrigt 

1) Ansvarsområden, organisation och samarbete. Vi måste alla bli bättre på att ta ansvar för 

våra aktiviteter och ansvars områden.  

2) Vi diskuterade om vi vill sälja julkort. Vi beslutade att vi inte vilje sälja. 

3) Valberedningen detta år består av Felicia Holm Karlsén, Lisa-Mari Sallas, Jenny 

Andersson och Sophie Mumm. Julia ska prata med Felicia så att de kan påbörja sitt 

arbete  

 

§ 10 Nästa möte är tisdagen 16/11 kl. 19.30 

      ______________________________ 

§ 11 Mötet  avslutas.   Ordförande 

       

____________________________  _______________________________ 

Sekreterare    Justerare  

   

     

     


