
Usek’s styrelsemöte 1/4 2014 

1. Mötet öppnades.  

2. Maja Eliasson vals till justerare. 

3. Dagordningen godkänns med tillägg. 

4. Föregående protokoll läses upp. 

5. Kommande aktiviteter: 

5.1 Pizzaövernattning: Vi har inte lyckats hitta några sponsorer, letandet fortsätter. 

Planeringen är på gång. 

5.2 Käpphästhoppning: Ansvariga är Maja Persson och Klara. 

5.3 Vi i stallet: Hittills har det varit två träffar. Det är dålig uppslutning.  

6. Rapporter:  

6.1 Skötarsystemet: Vi diskuterar förbättringar för systemet. Beslut om frånvaroanmälan för 

skötare ska införas. De skötaransvariga ska sätta upp nya lappar och organiserar 

frånvarosystemet. Vi ska anordna kurser för skötare och det nya skötarsystemet ska 

presenteras nästa möte. 

6.2 Ekonomi: Pengar är insatta på kontot. Matilda förklarar hur pengar och kvitton ska 

hanteras. Matilda får i uppgift att skriva en förklaring hur man går till väga med pengar 

och kvitton. 

6.3 Barnkalas: Vi diskuterar förbättringar för bokning av kalas. Terese ska fixa en 

bokningsmall till nästa möte och Klara ska spåna på en barnkalasgrupp. Kalasen ska 

skrivas in i kalendern i kontoret. 

6.4 Omklädningsrum: Skåplappar är uppe. Städschema ska upp. 

6.5 Web: Det går bra. Instagram och bloggen är uppdaterade. Instagramtävlingen gick bra, 

nästa gång ska vi ha tydligare regler. Vi diskuterar hur vi ska uppdatera bloggen och 

Instagram. Vi vill ha ett nyhetsbrev varje månad, det ska webansvariga skriva. Vi ska 

variera bilderna på Instagram bättre. 

6.6 Styrelsen/Usek: Terese och Matilda rapporterar från mötet. 

6.7 KUL: Elsa T har börjat. KUL-gruppen har haft teori med Ann-Cha. 

7. Inkomna skrivelser: 

7.1 Mail om utbildning: Vi har fått ett mail angående utbildning för ungdomssektioner. Terese 

och Matilda svarar och frågar vad det innebär. 

8. Övrigt: 

8.1 Elithoppningen: Tävlingsledaren är mailad och vi har frågat vad vi kan hjälpa till med. 

Alla ska ragga funktionärer.  

8.2 Pay and Jump: Vi har fått förfrågning om att hjälpa till på Pay and Jump och vi bestämde 

att vi ska göra det. 

8.3 Teorisalen: Vi diskuterar eventuell renovering av teorisalen. 

8.4 Info om Usek: Vi har en broschyr om Usek som inte har kommit ut än. Usek, KUL och 

ledartrappan måste synas mer. Terese ansvarar för KUL-bilder. Klara, Victor och Maja E 

ansvarar för hästbilder. Maja E och Sofia ansvarar för personalbilder.  

8.5 Städning i usekrummet: Vi vill ha en soptunna med lock. Klara ska göra ett städschema. 

8.6 Påskäggsjakt: Vi ska ha påskäggsjakt veckan före påsklovet. Matilda köper ägg och godis 

och Klara och Emma fixar ledtrådar. 

8.7 Bingopalatsets fototävling: Vi vill vara med i tävlingen. Webansvariga är ansvariga.  

9. Nästa möte: 21/4. 

10. Mötet avslutas. 

11. Protokollet justeras.   


