Kils Ryttarförenings Ungdömssektiöns Styrelsemöte 5/10 2013
§ 1. Mötets öppnande.
Sektionens ordförande Anna Brunzell förklarade mötet öppnat.
§ 2. Närvarokontroll.
Närvarande vid mötet var Felicia Marjamaa, Moa Skytte, Anna Brunzell, Emma Karlsson och Hannah
Renander.
§ 3. Dagordningens godkännande.
Dagordningen godkändes.
§ 4. Övriga frågor.
– Myskväll
§ 5. Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes för publicering.
§ 6. Ekonomi.
Ekonomin är oförändrad sedan sist.
Vi diskuterade kassaöverlåtande till Anna.
§ 7. Barnkalas.
Lappen har inte ändrats efter det nya priset. Anna ska skicka ett dokument med de korrekta
uppgifterna till Hannah, som hon sedan sätter upp på anslagstavlan i ridskoledelen.
§ 8. Aktiviteter.
– Svampmästerskapet: Enligt aktivitetsplaneringen skall styrelsen anordna Svampmästerskapen i
oktober, som vänder sig till lördagselever. Datumet blir 27/10, och Anna har lagt ut en gammal
planering i Facebook-gruppen som kommer att användas igen. En provisorisk anmälningslapp sitter
uppe på anslagstavlan, men Anna kommer att skicka en ny lapp till Hannah. Den kommer hon sedan
att sätta upp på samma plats som nuvarande.
Pris för aktiviteten är 100 kr.
– Öppet Hus: Vid öppet hus den 6/10 kommer styrelsen att hålla i fiskedammen och
ansiktsmålningen. Victoria och Julia ansvarar för allt som gäller fiskedammen, medan resterande
håller till vid ansiktsmålningen och där det behövs.
– Stalljour: Vi kommer varje vecka att anordna en aktivitet i två timmar för två olika lektionsgrupper.
Där är närvaron obligatorisk, därför bör man lämna återbud ifall man inte kan komma när sin grupp
har tillfället. Anna har sätt upp ett schema på anslagstavlan.
– Spökkväll: En spökkväll kommer att anordnas, torsdagen den 31/11, enligt aktivitetsplaneringen för
november.
En spökkvällskommitté kommer ha ansvar för planering samt inköp. I kommittén sitter Julia
Johansson, Victoria Bolinder Hansson, Hannah Renander och Felicia Marjamaa.
§ 9. Stora styrelsens möte.
Karolina, ungdomssektionens representant i stora styrelsen, var inte närvarande på mötet och kunde
därför inte ge någon rapport.

§ 10. Inköp.
Planerade inköp är utrustning till öppet hus, spökkvällen, myskvällen och priser till
Svampmästerskapet. Julia och Victoria ansvarar för inköpet till öppet hus och Anna ansvarar för
myskvällen.
§ 11. Övriga frågor.
– Myskväll: Den 5/10 kl 19.00 anordnas en myskväll hemma hos Anna för styrelsen. Den som vill får
sova över. Anna kommer att fixa mat, chips, dricka mm. till kvällen.
§ 12. Nästa möte.
Nästa möte infaller den 3/11 kl 11.00 på ridskolan.
§ 13. Mötets avslutande.
Ordförande Anna förklarade mötet avslutat.

