Kils Ryttarförenings Ungdömssektiöns Styrelsemöte 7/4 2013
§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Anna Brunzell.
§ 2. Närvarokontroll.
Närvarande vid styrelsemötet var Anna Brunzell, Karolina Schagerström, Emma Karlsson, Moa Skytte,
Julia Johansson, Felicia Marjamaa, Hanna Fossengen, Sofia Persson och Victoria Bolinder Hansson.
§ 3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 4. Anmälan av övriga frågor.
– Utbytestävling
– Ridläger för US:en
– Hinder
§ 5. Föregående mötesprotokoll.
Styrelsens sekreterare Karolina läste upp föregående mötesprotokoll och detta godkändes av
styrelsen.
§ 6. Ekonomi.
Styrelsens kassör Sofia gav en uppdatering av ekonomin. Under månaden gick vi minus på grund av
besök på Boda Borg men har gått plus under alla aktiviteter.
§ 7. Barnkalas.
Sedan styrelsens sista möte har ett barnkalas anordnats, som var väldigt lyckat. Styrelsen har inte fått
några nya barnkalasbokningar.
§ 8. Aktiviteter.
Sedan sista styrelsemötet har det anordnats en aktivitet, en äggjakt som blev uppskattad av
deltagarna. Styrelsen beslutade att det ska anordnas en skötseltävling i maj enligt
verksamhetsplaneringen. Den kommer att anordnas den 19/5 kl 15-17, samling för styrelsen kl 14.30.
Anna blir ansvarig för att skriva PM och sätta upp en lapp. Denna aktivitet kommer att kosta 50 kr.
Styrelsen beslutade också att vi ska försöka att samla ihop ett lag till teoritävlingen Vi i stallet. Det
beslutades att styrelsen ska anordna tre träningsträffar. Den första blir den 21/4 kl 18-19, den andra
28/4 kl 18-19 och den tredje 5/5 kl 18-19. Karolina är ansvarig för de första två träffarna och Sofia för
den tredje. Det kommer att kosta 20 kr för deltagarna att vara med. Hanna sätter upp informationsoch anmälningslapp.
§ 9. Stora styrelsens möte.
Sedan styrelsens sista möte har inte den stora styrelsen haft något möte, därför finns inget nytt att
rapportera.
§ 10. Inköp.
Styrelsen planerade inga nya inköp.
§ 11. Övriga frågor.
– Utbytestävling: Hannah har föreslagit detta och styrelsen föreslår att Hannah får leta runt efter
lämpliga klubbar att ha en utbytestävling med, samt ha kontakt med Cecilia under processen.

– Ridläger: Anna har frågat Cecilia om styrelsen kan ha ett ridläger även kommande sommar, detta
tyckte Cecilia gick utmärkt. Datum kommer att bestämmas senare.
– Hinder: Styrelsen beslutade att den 20/4 ska alla träffas för att måla US-hindret kl 15.00 i stallet.
§ 12. Nästa möte.
Nästa möte infaller den 4/5 kl 12.00 i stallet.
§ 13. Mötets avslutande.
Mötet förklarades avslutat av ordförande Anna.

