
Useks styrelsemöte 24/8 2013 

1. Mötet öppnades. 

2. Victor valdes till justerare. 

3. Dagsordningen godkänns med tillägg och strykningar. 

4. Föregående protokoll läses upp. 

5. Inga föregående aktiviteter. 

6.  Kommande aktiviteter 

6.1 Kombitävling: Emma informerade om upplägget och vad som behöver göras. 

6.2 Hästkundskap cup: Terese berättar om tävlingen. Matilda och Sofia kanske inte vara med. 

6.3 CHS: Vi ska sälja fodring och sova här under helgen. Vi ska inte vara funktionärer under 

ryttarfesten eller afterride. 

6.4 Övernattning: Victor, Wilma L och Maja är ansvariga. De ska sätta upp lappar och planera. 

6.5 Ryktmästerskap: Rykttävling som Dus engagerar på Färjestad ridklubb. Terese har försökt 

ragga folk. 15/9 är sista anmälningsdagen. 50 kr/lag. Terese ansvarar för anmälning. 

6.6 Spökkväll: Vi ska eventuellt sammarbeta med ett annat Usek. Tex Hammarö eller Sörmon. 

6.7 Luciatåg: Terese och Klara är ansvariga. 

7. Rapporter 

7.1 Skötarmöte: Det blev några nya skötare på mötet. 

7.2 Ekonomin: Vi har gått plus sedan förra mötet. 

7.3 Barnkalas: Ridhuset är bokat. 

7.4 Omklädningsrummet: Allt flyter på. Det finns bara ett skåp kvar. 

7.5 Web: Inget. 

7.6 Styrelsen/Usek: Styrelsemöte imorgon. Terese läser upp verksamhetsberättelsen. 

7.7 KUL: Vi har haft ett möte och delat ut dagarna. 

8. Inga inkomna skrivelser. 

9. Övrigt 

9.1 Ung och aktiv inom ridsporten: Alla ska läsa sidorna och glosorna. 

9.2 Styrelsen på möte: Någon ur styrelsen vill vara med på ett möte. Kanske Karin? 

9.3 Samarbeten: Kil och Sörmon vill ha utbytestävling. Vi skulle kunna ha ett möte här. 

Förslagsvis den 19/10. 

9.3 Planering och utvärdering: Vi ska fylla i planering och utvärderingsformuläret när vi har 

aktiviteter. 

9.4 Byta kod: Vi byter kod till Usekrummet.  

9.5 Skåp och soffa: Vi slänger soffan. De skåp som vi inte säljer slänger vi förutom de orangea 

skåpen. 

9.6 Måla om personalrummet: Majoriteten röstar nej. 

10. Nästa möte: Den 15/9 kl 13.00. 

11. Mötet avslutas. 

12. Protokollet justeras. 


