
Useks styrelsemöte 26/3 2013  

Ordförande: Terese. 

Sekreterare: Klara. 

Gäst: Jenny från Dus. 

1. Mötet öppnas. 

2. Matilda vals till justerare. 

3. Dagordningen godkänns. 

4. Föregående protokoll finns ej på plats. 

5. Övrigt: 

5.1 Usektröjor: Vi vill ha Usektröjor. En pike och en tjocktröja. De ska vara marinblå, 

som krktröjorna, med vita detaljer. Det ska stå namn på bröstet och 

ungdomssektionen Karlstadsridklubb på ryggen. 

5.2 Jenny- inbjudningstävling för funktionsnedsatta: Vi vill anordna en dressyrtävlig 

för funktionsnedsatta. Jenny berättar hur det ska gå till och vad som krävs för att 

arrangera en sådan tävling. 

5.3 Medlem för att vara med på aktiviteter?: Fortfarande oklart. 

5.4 Usekhinder: Vi vill ha ett Usekhinder. Josefine Friberg har önskemål att det ska 

vara ett tävlingshinder. Emma ska kolla upp det. 

5.5 Informera i ridgrupper: Vi ska presentera oss i grupperna. Vi diskuterar hur och 

bestämmer att vi ska göra det efter påsklovet. 

5.6 Ordförandekonferens: Terese var på konferens. De pratade bl.a. om bidrag. De 

andra klubbarna vill samarbeta med oss. Man vill satsa på KRK. Samarbeten = 

bidrag. Ledstjärnor är viktigt. De pratade även om LOK-listor, det är viktigt. Vi är 

mycket bra på att skriva LOK. Vi ska göra en PowerPoint om Usek. 

5.7 LOK: LOK- listor är viktigt. Håll ordning på listorna och lägg dem i facket. 

5.8 Prylbytardag: Det finns några som vill ha en prylbytardag. Vi bestämmer att det 

ska kosta 20 kr/ bord.   

5.9 Eveline: Hon ska komma på ett möte. 

5.10 Idéer: Samarbeten med andra Usek? 

6. Föregående aktiviteter:  

6.1 Övernattning: Det gick bra! Allt flöt på och upplägget var uppskattat. 

6.2 Barnmässan: Vi var med Emil och Zindo på barnmässan och hade ponnyridning. 

Det gick bra. Hästarna var duktiga och vi samlade in mycket pengar till 

välgörenhet. 

7. Kommande aktiviteter:  

7.1 Påskhoppning: Information och anmälningslappar sitter uppe i stallet. 

7.2 Påskläger: De ansvariga ska planera lägret inom kort. Lägret är från fredag kväll 

till söndag för middag. 

7.3 Vi i stallet: De som deltar i tävlingen tränar och har läxförhör. 



8. Rapporter: 

8.1 Skötarsystemet: Wilma har gjort nya skötarlappar. 

8.2 Ekonomin: Det går bra med ekonomin och vi fick in 2000 kr från övernattningen.  

8.3 Barnkalas: Ansvariga berättar om de kalas som är inplanerade.  

8.4 Omklädningsrummet: Det har varit ett möte för de som har skåp, men det var 

inte många som var där. 

8.5 Styrelsen/Usek: Det har varit ett styrelsemöte De pratade om KRKs visioner och 

drömmar. Det är viktigt att folk vet vad KRK vill. Vi kanske ska bjuda in någon från 

styrelsen till ett av våra möten. 

Klara, Victor och Maja vill gå ULK. 

9. Inkomna skrivelser: Alla i Usek ska delta i Vårruset. 

10. Nästa möte: Dag och tid bestäms på Facebook.   

11. Mötet avslutas. 

12. Protokollet justeras när det har skrivits rent.  

    


