
Useks styrelsemöte 26/5 2013  

Ordförande: Terese 

Sekreterare: Klara. 

1. Mötet öppnas. 

2. Sofia vals till justerare. 

3. Dagordningen godkänns. 

4. Föregående protokoll finns ej på plats. 

5.  Föregående aktiviteter: 

5.1 Käpphästhoppning; Det gick jättebra. Många anmälda och det var blandad ålder 

på barnen. Positiv respons, barnen vill att vi ska anordna käpphästhoppning fler 

gånger. 

5.2 Vi i stallet; Kunde inte gått bättre! Båda Krks lag blev placerade. Första och 

andraplats. Bland annat tycket Färjestads ridklubb att tävlingen var bra 

arrangerad – kul! Det funkade bra med lekarna i ridhuset och vi visade de andra 

klubbarna runt på anläggningen. 

5.3 Löshoppning; Även denna aktivitet funkade bra. Många anmälda och alla 

hjälpte till och var delaktiga. 

6. Kommande aktiviteter: 

6.1 Fångarna på loftet; Lapp med information sitter i stallet. Planeringen är klar. 

6.2 Övernattning i ridhuset; Övernattningen blir inte i ridhuset. Vi grillar och har 

uteaktiviteter. 

6.3 Sommaravslutning; Alla ska vara närvarande. Vi bakar tårtorna tillsammans. Vi 

går tipspromenad, leker utomhus och grillar samt äter tårta. Terese ansvarar för 

mailen.   

7. Rapporter:  

7.1 Skötarsystemet; Wilma S finns ej på plats. 

7.2 Ekonomin; Pengar insatta på banken, ekonomin går strålande! Vi vet inte om vi 

har betalat tröjorna och Kerry än. 

7.3 Barnkalas; Sista kalaset är den 9/6, sedan har vi inga datum kvar för terminen. 

7.4 Omklädningsrum; Vi ska se över att renovera omklädningsrummet. 

7.5 Web; Victor finns ej på plats. 

7.6 Styrelsen/Usek; Det är styrelsemöte i kväll. 

8.  Inkomna skrivelser: Det finns önskemål om att vi ska köpa ponnyn vi har på prov. 

9. Övrigt: 

9.1 CSS; Vi har fått ett mail från Nettan angående CSS. Vi ska fodra under tävlingen, 

Emma är fodringsansvarig och ska kolla upp lämpliga priser. Emma är även 

funktionärsansvarig. Vi vet inte om Usek ska vara uppstallningsansvariga. I så fall 

fixar alstertjejerna det. Vi ska göra en lista med ansvarsområden. De yngre 

barnen ska få lättare uppgifter. Innan tävlingen ska vi tejpa vattenkoppar och 

hjälpa till med spån. Usek övernattar på anläggningen torsdag till söndag. Kristin 

är ansvarig över 18 år. 



9.2 Infolapp; Terese har gjort en infolapp om Usek som ska delas ut till hösten. 

9.3 Prylbytardag; Vi ska ha en prylbytardag i samband med sommaravslutningen. 

9.4 KUL; Krks unga ledare. Matilda och Terese har skrivit ner förslag på vilka som 

skulle kunna vara med. Gruppen finns för att hjälpa eleverna i stallet på 

eftermiddagarna och kvällen på vardagarna. Jenny har lördagarna. Vi ska även 

eftermiddagsmocka.  

9.5 Ändringar inför hösten;  

Vi ska sätta upp MÅL och sikta mot stjärnorna! Bättre planering och utvärdering 

av aktiviteter, ska skrivas ner och arkiveras i en pärm i usekrummet, där vill vi 

även ha bättre ordning. Vi ska ha möte var tredje vecka. Inga mötesdatum ska 

bestämmas på Facebook. 

Vi ska bli bättre på att använda böcker, det finns bra tips i dem. I sommar ska vi 

ha ett möte ”kreativa mötesformer”.  

Vi vill bli årets Usek och få bidrag från kommunen. 

Vi vill samarbeta och anordna samarbeten med andra klubbar. Vi har redan en idé 

om en tävling. Styrelsen vill även vara med på något möte. Emmas föräldrar vill 

det. 

Vi ska anordna ponnyridning till hösten och dela ut informationslappar om Usek 

till hösten. 

Vi ska renovera omklädningsrummet och sätta upp krokar i usekrummet. Vi 

kommer även att få en till frys till hösten – välbehövligt. 

10. Nästa möte: ? 

11. Mötet avslutas. 

12. Protokollet justeras. 


