Kils Ryttarförenings Ungdömssektiönsmöte 6/8 2014
§ 1. Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat.
§ 2. Närvarokontroll.
Närvarande: Julia Johansson, Emma Karlsson, Karolina Schagerström, Alice Hell, Thelma Torwaldh,
Hannah Rennander och Moa Skytte.
§ 3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 4. Anmälan av övriga frågor.
- US-Mysrummet
- Myskväll med US:en
- Ansvarsposterna
- Umgås med eleverna
§ 5. Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes för publicering.
§ 6. Ekonomi.
Vår kassör var inte närvarande och därför kan inte någon rapport ges.
§ 7. Barnkalas.
Hannah Rennander blir vår nya barnkalasansvarig och kommer därför att fixa en ny lapp. Vi har inga
nya barnkalasbokningar.
§ 8. Aktiviteter.
Enligt verksamhetsplanen har vi inte någon aktivitet nu i augusti. Nästa aktivitet blir en uteritt i
september, som vi bordlägger till nästa möte.
§ 9. Stora styrelsens möte.
Sedan vårt senaste möte har det inte varit något nytt möte.
§ 10. Inköp.
De inköp som planerades var färg och möblering till mysrummet och en fotboll till kommande
aktivitetskvällar.
§ 11. Övriga frågor.
– US-mysrummet: Vi har bestämt oss för att måla och möblera om i vårt mysrum. Hannah kommer
att vara ansvarig för arbetet och för att få tag i färg mm. Våra nuvarande möbler kommer vi inte att
behålla och därför kommer vi eventuellt ge dem till någon secondhand butik (om inte ridskolan är
intresserad). US:en kommer att samlas på fredag den 8/8 kl.10:00 för att starta arbetet.
– Myskväll med US:en: Vi i US-styrelsen kommer att ha en myskväll hemma hos Thelma, på torsdag
den 14/8 kl.18:00.
– Ansvarsposter: Vi har förnyat våra ansvarsposter och hädanefter kommer de här att gälla:
Temaaktivitetsansvarig:

Julia Johansson

Hemsidesansvarig:
Barnkalasansvarig:
Fikaansvarig:
Mysrumsansvarig:
Lappansvarig (inför aktiviteter):
Bloggansvarig:

Karolina Schagerström
Hannah Rennander
Thelma Torwaldh
Hannah Rennander
Emma Karlsson
Emma Karlsson

– Umgås med eleverna: Vi i US-styrelsen kommer att befinna sig i stallet på måndag, torsdag och
fredag v.35 för att kunna umgås med eleverna och visa vilka vi är. Det kommer eventuellt vara en
aktivitet på söndag v.35 också, beroende på intresse.

§ 12. Nästa möte.
Nästa möte infaller söndagen den 7/9 kl. 11:30.

§ 13. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

