Kils Ryttarförenings Ungdömssektiöns Styrelsemöte 17/8 2013
§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av sektionens ordförande Anna Brunzell.
§ 2. Närvarokontroll
Närvarande vid mötet var Anna Brunzell, Karolina Schagerström, Felicia Marjamaa, Julia Johansson,
Sofia Persson och Hannah Renander.
§ 3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 4. Anmälan av övriga frågor
– Utbytestävling
– Kasper
§ 5. Föregående möte
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes av styrelsen.
§ 6. Ekonomi
Sofia gav en kort rapport om ekonomin, som ser god ut.
§ 7. Barnkalas
Inga nya barnkalasbokningar har skett sedan det sista mötet, men efter jämförelse med kostnader av
barnkalas på andra ställen så beslutades det att priset på barnkalasen ska höjas från 70 kr/barn till 80
kr/barn.
§ 8. Aktiviteter
I september anordnar styrelsen en uteritt enligt aktivitetsplaneringen. 22/9 kl 12-14, aktiviteten
kommer att kosta 100 kr för de som rider privathäst och 130 för de som rider lektionshäst. Sofia
ansvarar för att köpa fika till aktiviteten. Anna gör en lapp och pratar med Cecilia. Anmälan till denna
aktivitet kommer att ske till instruktör.
Styrelsen beslutade också att en extra knatteaktivitet kommer att läggas in i december, närmare
planering av denna aktivitet sker när det blir mer aktuellt.
§ 9. Stora styrelsens möte
Julia var på stora styrelsens möte den 10/6 och rapporterade om vad som sagts på det mötet. Bland
annat hade stora styrelsen pratat om grus till hagarna, uppföljning av Friends-utredningen samt
foton på skolhästarna.
§ 10. Inköp
Det enda inköp som planerades var fika till uteritten.
§ 11. Övriga frågor
– Utbytestävling: Tidigare har styrelsen pratat om att kontakta en annan ungdomssektionsstyrelse
och anordna en utbytestävling med denna, men nu har ridskolan startat en grupp som gör detta,
därför finns inte så mycket utrymme för ungdomssektionsstyrelsen att anordna detta. Däremot har
Hannah haft kontakt med KRK:s ungdomssektionsstyrelse som planerar en träff för styrelser runt om
i Värmland. Styrelsen deltar gärna men det beror såklart på om datum och liknande passar.
– Kasper: Kasper behöver motioneras lite extra, Karolina kommer att prata med Cecilia och höra vilka
dagar som är aktuella. Så fort styrelsen fått reda på detta ska ett schema göras.

§ 12. Nästa möte
Nästa möte infaller den 7/9 kl 12 i stallet.
§ 13. Mötets avslutande
Styrelsens ordförande Anna Brunzell förklarade mötet avslutat.

