
Useks styrelsemöte 6/10 2013 

1. Mötet öppnades. 

2. Matilda valdes till justerare. 

3. Dagordningen godkändes med tillägg. 

4. Föregående protokoll läses upp. 

5. Föregående aktiviteter 

5.1 Övernattning; Vi ska börja göra en lista med ansvarsområden för städning, vem som låser 

och släcker då det funkade mindre bra under övernattningen. Vi måste också gå och 

lägga oss i tid. 

5.2 Ryktmästerskap; Deltagarna tyckte det var kul och vill göra det igen. Ett av våra lag vann 

och ett kom tvåa. 

6. Kommande aktiviteter 

6.1 Putsdag; Klockan 17.00 den 12/10. Än så länge är det inte så mycket anmälningar. 

6.2 Luciatåg; Övning den 8/10. Det är 20 stycken anmälda. Terese och Klara bestämmer låtar 

efter mötet. 

6.3 Spökkväll; Vi diskuterar upplägget inför spökkvällen. Victor handlar. 

6.4 Luciashow; Vi diskuterar och planerar luciashowen. Vad vi ska ha för ansvarsområden, 

gäster, familjen Svensson, hur vi ska presentera aktiviteter och eventuella sponsorer.  

6.5 Prylbytardag; Vi väntar med det. Vi måste organisera det bättre. 

7. Rapporter 

7.1 Skötarsystemet; Wilma S är inte här. Maja Eliasson ska hjälpa Wilma med skötarna. Vi ska 

ha skötarläger i november. Matilda, Terese och Wilma S är ansvariga. 

7.2 Ekonomin; Vi går plus på aktiviteter. Victor har pressat priset och handlat under 600 

kronor till övernattningen. 

7.3 Barnkalas; Nästa kalas är den 9/11. 

7.4 Omklädningsrum; Inget att rapportera. 

7.5 Web; Inget att rapportera. 

7.6 Styrelsen/Usek; Matilda var på det senaste mötet. Inget att rapportera. 

7.7 KUL; Victor har tagit Wlimas plats i KUL. De i KUL var på middag och de ska eventuellt få 

rida. 

8. Inkomna skrivelser; Vi har fått en fråga om varför protokollen inte finns på hemsidan.  

9. Övrigt 

9.1 Samarbete med andra klubbar; Terese ska maila de andra klubbarna. Vi har möte den 

19/10 klockan 10.00. 

9.2 Planering och utvärdering; Formulären ska fyllas i. 

9.3 Beslutslogg; Vi borde ha en beslutslogg. Vi vill ha en till whiteboardtavla till det. 

10. Nästa möte blir ett spökkvällsmöte. 

11. Mötet avslutas. 

12. Protokollet justeras. 

 


