
Useks styrelsemöte 15/9 2013 

1. Mötet öppnas. 

2. Wilma S vals till justerare. 

3. Dagordningen godkänns med tillägg. 

4. Föregående protokoll läses upp. 

5. Karin från ”stora styrelsen” är på besök. Hon berömmer oss för ett jättebra jobb med 

Usek. Karin berättar att ”stora styrelsen” fungerar på samma sätt som Usek, förutom att 

de behandlar personalfrågor.  

6. Föregående aktiviteter: 

6.1 Kombitävling: Vi tycker att det var en bra ide med kombitävling och vill ha det igen.  

7. Kommande aktiviteter:  

7.1 CHS: Alla ska jobba som funktionärer under tävlingen och Usek ansvarar för 

försäljning av fodring till uppstallade. Banbygget börjar klockan 17 på torsdag. Vi 

sover på Krk under helgen. 

7.2 Övernattning: Victor, Klara, Matilda, Sofia, Maja och Emma kommer att vara med 

under övernattningen. Planeringen är klar och det är jättemånga anmälda, kul! Victor 

ansvarar för att handla. Vi bokar ridhuset på måndag. 

7.3 Ryktmästerskap: Terese har anmält två lag i båda klasserna till rykttävlingen som Dus 

håller i på Färk den 29/9. Emma och Matilda är ansvariga och följer med till tävlingen. 

Samling på Krk innan avfärd. 

7.4 Putsdag: Terese har satt upp lapp om putsdagen den 12/10.  

7.5 Prylbytardag: Victor och Maja är ansvariga. Det kostar 30 kr per bord. 

7.6 Spökkväll: Emmas pappa ska komma på nästa möte och hjälpa oss att planera 

spökkvällen. Vi kommer ha ett extra möta angående spökkvällen.  

7.7 Luciatåg: Matilda och Emma ansvarar för lucköppningen. Sofia och Wilma S ansvarar 

för gästerna. Klara och Terese har sångträningarna. Manuset till familjen Svenson 

skriver Matilda, Victor och Wilma L. Terese sätter upp lapp. Jenny Andersson ska vara 

speaker. Terese skriver Jennys manus. 

8. Rapporter:  

8.1 Skötarsystemet: Wilma S kommer inte kunna ansvara för skötarna så mycket på 

grund av att hon har flyttat Max. Hon önskar att någon hjälper henne. Vi frågar Maja 

Elisson om hon kan tänkas göra det. 

8.2 Ekonomin: Vi går plus på barnkalasen och övernattningarna. Våra kvitton måste 

organiseras lite bättre.  

8.3 Barnkalas: Nästa kalas är den 12/9 klockan 15. Klara ansvara för att boka ridhus och 

hästar. 

8.4 Omklädningsrummet: Det finns inga lediga skåp kvar. 

8.5 Web: Matilda har gjort ett inlägg på bloggen. 

8.6 Styrelsen/Usek: De har möte den 18/9 klockan 18. 

8.7 KUL: Kul är väldigt uppskattat och vi ska få rida. Vi har haft ett möte som nästan alla 

var närvarande på. Wilma L måste tyvärr sluta. 



9. Inkomna skrivelser: Vi fick ett mail från en nöjd pappa som hade haft kalas hos oss, kul 

att kalasen uppskattas! 

10. Övrigt: 

10.1 Samarbeten med andra klubbar: Många andra klubbar vill ha sammarbeten.  

10.2 Planering och utvärdering: Alla ska fylla i planering och utvärderingsformulären till 

aktiviteterna.  

10.3 Skåp och soffan: Vi frågar personalen om de vill ha de orangea skåpen, annars 

slängs dem. Soffan ska också slängas. 

10.4 Filma ryttare: Vi har fått in ett förslag om att vi skulle kunna tjäna pengar på att 

filma lektionsryttare. Vi beslutar att vi inte hinner det nu. 

10.5 Aktivitetsavgift: Vi ska börja ta ut en avgift om man inte kommer på aktiviteter 

som man har anmält sig till. Halva avgiften kommer behövas betalas om man inte 

kommer. Detta ska framgå tydligt.  

10.6 Pär: Emma ska ringa sin pappa och fråga när han kan komma på möte. 

11. Nästa möte: Den 6/10. 

12. Mötet avslutas. 

13. Protokollet justeras. 


