
Useks styrelsemöte 11/6 2013 

1. Mötet öppnas. 

2. Maja vals till justerare. 

3. Dagordningen godkänns. 

4. Föregående protokoll läses upp. 

5. Föregående aktiviteter: 

5.1 Fångarna på loftet: Det gick bra. Allt flöt på bra och vi höll tiderna. Aktiviteten var 

uppskattad. 

5.2  Övernattning i ridhuset: Det gick superbra! Vi gick och la oss i tid och fick mycket 

sömn. 

       6. Kommande aktiviteter:  

      6.1 Sommaravslutning: Victor handlar. Sofia kommer inte och Emma går tidigare. Matilda 

och Emma fixar tipspromenaden. Vi ska prata med folk i stallet och sätta upp en lapp 

så att så många som möjligt kommer. 

6.2 CSS: Klara kommer inte på söndagen. Sofia vet inte när hon kommer. Vi ska ragga 

funktionärer.  

7. Rapporter: 

7.1 Skötarsystemet: Wilma var ej på plats. 

7.2 Ekonomin: Matilda ska ha möte med Lisbet. Vi har inte betalat Kerry. Matilda ska gå till 

banken med checken. 20000 kr insatta på banken.  

7.3 Barnkalas: Vi har haft vårt sista kalas, de var jättenöjda. 

7.4 Omklädningsrummet: Vi ska sätta upp lappar om att man ska tömma skåpen.  

7.5 Web: Inget. Maja Eliasson la upp bilder från fångarna på loftet. Instagram uppdateras bra. 

Vi har 70 följare! 

7.6 Styrelsen/usek: Vi ska inte ha tävlingen med andra klubbar. Leena jobbar på något annat. 

Karin har pratat med andra klubbar och hon tycker att vi ska söka bidrag till 

omklädningsrummet. 

8. Inkomna skrivelser: 

Från Leena; hon vill att vi leker med lägerbarnen den 18/6. Emmas mamma är besviken på 

att vi inte kom på städdagen. 

9. Övrigt:  

9.1 KUL: Terese planerar och kallar till möte.  

9.2 Ändringar inför hösten, se separat papper. Terese läser upp våra mål. Vi ska använda oss 

mer av böckerna.  

9.3 Renovering av omklädningsrummet: Victor har mailat på skåp. Vi ska storstäda och måla.  

10. Nästa möte: Efter CSS. 

11. Mötet avslutas. 

12. Protokollet justeras. 


