
Useks styrelsemöte 6/8 2013 

1. Mötet öppnas. 

2. Emma vals till justerare. 

3. Dagordningen godkänns med tillägg. 

4. Föregående protokoll läses upp. 

5. Föregående aktiviteter: 

5.1 Sommaravslutning: Det var trevligt och det kom ganska mycket folk i blandade 

åldrar. För mer folk måste vi göra bättre och mer reklam. 

6. Kommande aktiviteter: 

6.1 Ponnyridning på stocken: Den 17/8. Vi tar med oss Boo och Lady. Vi vet inte hur vi 

gör med betalning. 

6.2 CHS: Vi måste göra bra reklam för fodring. Kanske skriva det på hemsidan? Vi ska 

lotta ut ett pris till de som köper fodring. Vi måste ragga funktionärer. Vi sover i 

stallet torsdag till söndag, alla ska ta ledigt på fredagen.  

6.3 Hästkundskap cup: Den 14/9 på Strömsholm. Det kostar 300 kr/lag.  

Lag 1: Lagledare Terese. Matilda, Maja E och Klara. 

Lag 2: Lagledare Julia. Wilma L, Sofia, Sara A. Emma? 

7. Rapporter: 

7.1 Skötarsystemet: Wilma har satt upp listorna och ska snart ha ett skötarmöte. 

7.2 Ekonomin: Den är bra men vi har köpt upp mycket pengar den senaste tiden. Vi 

har betalat Kerry och hans besiktning, en ULKkurs, renoveringen av 

omklädningsrummet och Usekkläderna. Kriterierna för ULK måste vara tydligare. 

7.3 Barnkalas: Vi ska ha max 5 kalas den här terminen. 

7.4 Omklädningsrummet: Det blev jättefint och vi har fått mycket beröm för det. 

7.5 Web: Victor vill byta ansvarsområde. 

7.6 Styrelsen/Usek: De har möte den 25/8. 

7.7 KUL: Emelie och Sara ska inte vara med. Alexandra ska få en provdag. Vi har haft 

ett möte. Teorin är på måndagar, tisdagar och torsdagar. D et behövs mer folk till 

KUL, Terese försöker fixa det. KUL är under uppstart! 

8. Inkomna skrivelser: Utbytestävling med Kils Usek. Terese kontaktar dem och pratar 

med Leena. 

9. Övrigt: Det har varit dålig stämning i stallet. På aktiviteter ska vi ta upp lite om 

mobbning. 

Prylbytardag efterfrågas. Vi tar det på en aktivitet, tex klubbhoppning eller Lucia. 

Vi betalar inte för någon mat på aktiviteter. 

Terminsplaneringen fastställs. 

10. Nästa möte: FB. 

11. Mötet avslutas. 

12. Protokollet justeras. 


