Möte 7/9 kl 18.00

Närvarande: Alva Berg, Ida Åberg, Nathalie von Bahr, maja Holgersson och Alva Stoor
• Val av sekreterare: Ida Åberg väljs till mötes sekreterare
• val av ordförande: Alva Berg väljs till mötes Ordförande ● Mötet öppnas ● väljs till
justerare: Nathalie von Bahr ● Dagordningen godkänns ● Föregående protokoll läses
upp ● Kommande aktiviteter ○ tårtbakartävling tävling: affish kommer upp inom kort. ○
Loppis 14/9: några anmälningar. Vi kollar lite mer om mat och fika. ○ spökkvällen 2/11: Ida
kollar efter spöken, vi ska sätta oss ner snart och planera så att affischen kommer upp
snart. ● Föregående aktiviteter:
Käpphäst Hoppning: Väldigt lyckad vi fick in runt 3000 kr vilket va jätte roligt och är definitivt
något vi kan tänka oss att göra.
Pride parad: väldigt lyckat och jätte roligt att det va så många olika klubbar där. Mysig dag
som vi gärna gör om.
Dus träffen: Det va lärorikt och vi tycker att det är något som vi kan göra om någon gång i
framtiden.
● Rapporter ○ Skötarsystemet: vi har en liten paus just nu så att Alva får planera ett möte
för alla som vill bli skötare. ○ Ekonomin: ansvarig inte närvarande ○ Barnkalas: ansvarig
inte närvarande ○ Omklädningsrummet: vi ska försöka att få bort flugorna där inne och sätta
upp lapp om regler. ○ Webben: Inte så mycekt som händer nu men vi ska fortsätta
uppdatera som vi har gjort nu under senare tiden.
○ Styrelsen/usek: inget att rapportera
• Kul: Inget att rapportera ○ LOK: Det tuffar på. ○ Marknadsföring/samarbete: vi ska
samarbeta med ridskolan på våran loppis så att dom kan sälja lite fler ridningar märken. ●
Inkomna skrivelser: inget att rapportera
● Övriga punkter:
•Chs: vi är några som sova över och ska kolla lite med fodring på morgon och kväll.
● Nästa möte: 5:e oktober
● Mötet avslutas ● Protokollet justeras

