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Ungdomssektionens årsmöte 3/2-2013 
Närvarande: 21 st. tjejer var närvarande. 

Ordförande: Rebecka Eriksson         
Sekreterare: Matilda Fornstad                     
Protokolljusterare: Andrea Stafverfeldt       
Rösträknare: Louise Hedlund 

1. Rebecka Eriksson valdes till ordförande för mötet. 
 

2. Styrelsens val av sekreterare var Matilda Fornstad 
 

3. Alla under 26 år och medlemmar i klubben får rösta på mötet (= dvs.  alla närvarande) 
 

4. Andrea Stafverfeldt valdes till protokolljusterare och Louise Hedlund till rösträknare. 
 

5. Dagordningen fastställdes. 
 

6. Årsmötet var i laglig ordning utlyst. 
 

7. Verksamhetsberättelsen läses upp av ordföranden och godkändes. 
    Den kommer senare att finnas på Ungdomssektionens anslagstavla och hemsida för den 
som vill läsa igenom den. Den kommer även att läsas upp på styrelsens årsmöte den 17 
februari. Dock kunde inte de som var med vid uppläsningen läsa verksamhetsberättelsen då 
skrivaren inte fungerade och det inte gick att få tag på några lösa exemplar.  
 

8. Useks bokföring räknas med i styrelsens bokföring.  
    Ungdomssektionens inkomster har varit bra. Vi fick under 2012 in ungefär 5000 kr som 
kommer att användas till att köpa in saker till våra aktiviteter och skicka våra ledamöter på 
ungdomsledar-kurser. 
 

9. Se punkt 8. 
 

10. Ungdomssektionens styrelse fick ansvarsfrihet för år 2013. 
 

11. På årsmötet kom de närvarande fram till att årets styrelse för Ungdomssektionen ska ha 7 st. 
ledamöter och 2 st. suppleanter. 
     Suppleanterna har samma rättigheter som ledamöterna men får dock inte rösta om alla 
ledamöter är närvarande vid en omröstning. 
 

12. Andrea Stafverfeldt valdes till ordförande för useks styrelse.  
 

13. Övriga ledamöter: Rebecca Sjödin, Caroline Hammarslätt, Klara Söderberg, Ellen Hjort, 
Karin Jäderberg och Miranda Wide Irlander.  
Suppleanter: Hedvig Åsberg och Sandra Robson 
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Titlar såsom vice ordförande, sekreterare, kassör, SISU-ansvarig mm. väljs på det första 
mötet, ett såkallat konstituerande möte. 
 

14. Ungdomssektionens representanter i ridskolans styrelse: Ungdomssektionens ordförande, 
Andrea Stafverfeldt. Personlig suppleant: Vice ordförande. 
 

15. Ingen valberedning valdes. Kösystem. 
 

16. Ungdomssektionens ombud i Distrikt-Ungdomssektionen: Ungdomssektionens ordförande, 
vice ordförande och SISU-ansvarige. 
 

17. Ungdomssektionens nya ordförande Andrea Stafverfeldt berättade kort om vad för aktiviteter 
usek har tänkt arrangera under året. 
 - Rykttävling     
 - Påskäggsjakt    
 - Filmkväll 
 - Pannkakskväll                             
- Vattenkrig                                                       
- Sommaravslutning                             
- Julshow 
 
Övriga ärenden:                             
Fotografier på Ungdomssektionens nya styrelse kommer snart att finnas tillgängliga på 
Ungdomssektionens hemsida. 
 
Förslag på aktiviteter:   
- Grillkväll    
- Halloweenkväll                             
- Leka med hästarna                             
- Teorikurser (knoppa, sadla/tränsa mm)  
- Tipsrunda  
- Picknick  
- Frukost/middag                             
- Pysselkväll  
- Bada                              
- Käpphäst-tävling 

 


