
Useks styrelsemöte 5/3 2013  

Ordförande: Terese. 

Sekreterare: Klara. 

1. Mötet öppnas. 

2. Emma vals till justerare. 

3. Dagordningen godkänns med tillägg. 

4. Föregående protokoll finns ej på plats. 

5. Det har inte varit några föregående aktiviteter. 

6. Kommande aktiviteter: 

6.1 Övernattning: Vi gick igenom upplägget inför övernattningen. Samling kl 16. 

6.2 Påskhoppning: Oklart. 

6.3 Påskläger: Oklart. 

6.4 Vi i stallet: Vi valde ansvariga för ”vi i stallet” – Emma och Matilda. 

7. Rapporter: 

7.1 Skötarsystemet: Skötarlistorna är uppsatta i stallet. 

7.2 Ekonomin: Matilda, som är ekonomiansvarig, berättar hur ekonomin fungerar. 

Bokföring m.m. 

7.3 Barnkalas: Vi har ett kalas inplanerat än så länge. Victors mamma är intresserad 

av att ha kalas. 

7.4 Omklädningsrummet: De ansvariga Matilda och Wilma håller på att göra ett nytt 

system för omklädningsrummet med skåp. De har satt upp informationslappar 

och ska ha ett möte med de som har skåp. 

7.5 Styrelsen/Usek: Matilda och Terese är med i ”stora styrelsen”. Det har inte varit 

något möte än. 

8. Inga inkomna skrivelser. 

9. Övrigt:  

9.1 Mat på övernattningar: Usek ska betala för maten. 

9.2 Medlem för att kunna vara med på aktiviteter?: Vi ska fråga Leena, det kan vara 

en fråga om försäkring gäller eller inte. 

9.3 Holy book of Usek: Alla får en varsin bok. De innehåller information om de olika 

ansvarsområdena. 

9.4 Hovfjället: Terese tycker att vi ska åka skidor. Eventuellt den 23/3. 

9.5 Tröjor: Vi diskuterar olika förslag på tröjor och letar efter sponsorer. 

9.6 Usekhinder: Emma har spånat om Usekhinder och mailat angående det. Vi 

diskuterar design. 

9.7 Loppis: Loppis eftertraktas. Vi diskuterar alternativ. Emma ansvarar.  

9.8 Omröstningar: Vi bestämmer att när majoriteten röstar för något, går man med 

på det, även om man inte är för det. 

9.9 Sälja: Förra året funkade det inte att sälja. Vi röstar för att inte sälja något i år.  



9.10 Tjäna pengar?: Vi diskuterar om vi vill tjäna pengar eller inte. Varför har vi 

aktiviteter? 

9.11 Informera i ridgrupper: Vi ska presentera oss i grupperna och berätta vilka vi är 

och vad vi gör. 

9.12 Presentationer: Alla har gjort sina presentationer och de ligger uppe på 

hemsidan. De kommer upp i stallet inom kort. 

9.13 Påskhoppet: Vi ska vara funktionärer på KRKs lokala hästhoppning. 

9.14 Ansvariga för Shettisarna?: Emma pratar med Leena och Cilla om att ansvara 

för Shettisarnas motion. 

10. Nästa möte blir den 26/3 2013 kl 18. 

11. Mötet avslutas. 

12. Protokollet justeras.  

     


