
Usek´s Styrelsemöte 22/4 2014 

1. Mötet öppnades 

2. Sofia väljs till justerare  

3. Dagordningen godkänns med tillägg 

4. Föregående protokoll läses upp 

5. Kommande aktiviteter: 

5 1. Vi flyttar Käpphästhoppningen till 17 maj på grund av Pay and Jump. 

Ansvariga finns inte på plats. 

5 2. Matilda ska fixa en träff för Vi i stallet. 

6. Föregående aktiviteter:  

6 1. Pizzaövernattningen gick bra. Vi ska tänka på att planera bättre  

7. Rapporter:  

7 1. Skötarsystemet: Skötaransvariga ska fixa ett frånvarosystem 

7 2. Ekonomi: Matilda ska se över ekonomin 

7 3. Barnkalas: Det är barnkalas i helgen. Terese har fixat en mall och ny 

information angående bokning av barnkalas. 

7 4. Omklädningsrum: Skåplappar är uppsatta. Victor ska fixa ett 

städschema. 

7 5. Web: Det ser bra ut. Vi ska uppdatera bloggen. 

7 6. Styrelsen/Usek: Matilda och Terese rapporterar. 

7 7. KUL: Det går bra. Terese ska fixa bilder som vi sätter upp i stallet. 

Matilda ska ta upp på styrelsemötet att KUL vill ha tröjor för att synas 

bättre. 

7 8. Samarbete: Terese ska mejla olika ungdomssektioner angående 

samarbeten. 

8. Inkomna skrivelser: Vi tar upp mejl angående fodring och diskuterar pris. 

9. Övrigt:  

9 1. Tjäna pengar: Vi pratar om olika sätt att tjäna pengar på. Wilma fixar 

reklamblad som vi ska dela ut. Vi pratar om att ha en familjedag som 

sommaravslutning. Matilda ska prata med styrelsen. Vi diskuterar pris på 

aktiviteter.  

9 2. Elithoppning: Victor är ansvarig för försäljning av fodringar. Vi 

bestämmer vilka som säljer fodringar de olika dagarna.  

9 3. Pay and Jump: Vi ska hjälpa till som funktionärer. 

9 4. Teorisalen: Matilda och Terese ska prata med styrelsen om olika 

idéer. 



9 5. Info om usek: Matilda ska fixa någon som kan skriva ut flyers.  

9 4. Städning i usekrummet: Klara ska fixa ett städschema.  

9 7. Bingopalatsets fototävling: Vi ska vara med i tävlingen.  

9 8. Beslutslogg: Vi beslutar att ha en beslutslogg.  

10.  Nästa möte: 1/5 

11.  Mötet avslutas. 

12.  Protokollet justeras. 


