Kils Ryttarförenings Ungdömssektiöns Styrelsemöte 1/6 2013
§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av styrelsens vice ordförande Julia Johansson.
§ 2. Närvarokontroll.
Närvarande vid mötet var Karolina Schagerström, Julia Johansson, Victoria Bolinder Hansson, Hannah
Renander samt Emma Karlsson.
§ 3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 4. Anmälan av övriga frågor.
Följande övriga frågor anmäldes:
– Kasper.
– Publicering av protokoll.
– Fotografering av ridskolehästarna.
– Utbytestävling.
– Målning av bommar.
– Sommaravslutning för styrelsen.
§ 5. Föregående mötesprotokoll.
Vice sekreterare Emma Karlsson läste upp föregående mötesprotokoll, som godkändes av styrelsen.
§ 6. Ekonomi.
Styrelsens kassör Sofia Persson var inte närvarande under mötet. Ingen rapport av ekonomin kunde
därför ges.
§ 7. Barnkalas.
Sedan det senaste mötet har det inte inkommit några nya barnkalasbokningar.
§ 8. Aktiviteter.
Enligt verksamhetsplaneringen så kommer inte styrelsen att anordna någon större aktivitet under
juni månad. Den aktivitet som kommer att anordnas är en sommaravslutning för temaaktiviteterna.
Denna avslutning kommer att genomföras söndagen den 2/6 kl 12-15 med samling för styrelsen kl
11.15 vid Fryken. Där kommer det att anordnas olika typer av utomhuslekar, bland annat brännboll
och fotboll, samt badas och grillas.
Vid tidigare möte hade det också planerats att styrelsen skulle medverka under ridskolans Öppet hus
6/6, men tyvärr är det öppna huset inställt.
§ 9. Stora styrelsens möte.
Den stora styrelsen har inte haft något möte sedan det sista US-mötet och därför finns ingenting nytt
att rapportera. Eftersom inte Anna, som är ordinarie representant i stora styrelsen, eller Karolina,
som är suppleant till Anna, kan medverka under stora styrelsens nästa möte så kommer Julia att gå in
som vikarie och representera ungdomssektionen vid det mötet.
§ 10. Inköp
Styrelsen planerade att köpa in fika till sommaravslutningen för temaaktiviteterna.
§ 11. Övriga frågor.

– Kasper: Cecilia har pratat med Karolina och bett om ett schema för Kasper, som motioneras lite för
lite och är för pigg. Det vore bra om ungdomssektionsstyrelsen kunde motionera honom främst
onsdagar och fredagar, men även måndagar. Eftersom hästarna snart åker på sommarbetet valde
styrelsen att bordlägga frågan till nästa möte då det kommer att vara mer aktuellt att lägga upp ett
motionsschema för Kasper.
– Publicering av protokoll: Styrelsens sekreterare har mottagit önskemål om att US:ens protokoll ska
publiceras på hemsidan. Detta godkändes av styrelsen, och protokollen kommer att mailas till
hemsidans webmaster som kommer att publicera dessa på hemsidan.
– Fotografering av ridskolehästarna: Styrelsen har också mottagit önskemål om att fotografera
ridskolehästarna till presentationer på hemsidan. Emma och Moa har tidigare pratat om detta, och
styrelsen bestämde att den 16/6 kl 09.30 ska de som kan träffas för att göra hästarna fina och
fotografera dem till hemsidan.
– Utbytestävling: Hannah har tidigare visat intresse för att ta ansvar för att kontakta andra
ungdomssektionsstyrelser för att fråga dem om en utbytestävling för styrelserna. Styrelsen
diskuterade och kom fram till några förslag på klubbar som Hannah kommer att kontakta.
– Målning av bommar: Styrelsen har tidigare beslutat att hjälpa ridskolan med att måla bommar. Det
är dock lite oklart om vilka bommar som ska målas och huruvida vi har färg till detta. Emma kommer
att fråga Cecilia. Om styrelsen ska måla bommarna så ska detta göras den 12/6 kl 13.
– Sommaravslutning för styrelsen: Den 16/6 kl 15.30, efter fotograferingen av ridskolehästarna,
kommer styrelsen att träffas hemma hos Julia för sommaravslutning med bad i poolen och grillning.
Man ska själv ta med sig det man vill grilla.

§ 12. Nästa möte.
Eftersom det är lite tidigt att ha ett möte första lördagen i augusti beslutade styrelsen att vi istället
ska ha ett möte den 17/8 kl 12.00 för att hinna träffas innan ridlektionerna drar igång ordentligt.
§ 13. Mötets avslutande.
Mötet förklarades avslutat av vice ordförande Julia Johansson.

