
 

Verksamhetsberättelse ungdomssektionen KUSE 

Detta året har inte på något sätt varit som andra år och därmed blir verksamhetsberättelsen 

från K.U.S.E inte densamma heller.  

K.U.S.E-rummet har blivit helt färdigställt och har använts en del av både ungdomar men 

även för funktionärer på de tävlingar som hanns med.  

I och med den rådande pandemin stod K.U.S.E länge still och inga aktiviteter eller liknande 

anordnades. Malin Agerforz som dåvarande ordfördande blev också för gammal för att få vara 

kvar i sektionen och arbete med att hitta en ny ordförande och starta upp K.U.S.E på nytt 

påbörjades. Även bristande engagemang från dåvarande medlemmar påverkade att KUSE fick 

ta ett längre uppehåll. Många medlemmar blev ovissa om vad som hände då ingen hade något 

bra svar på det. Tyvärr tappades många medlemmar då. Vi ber om ursäkt för detta.  

 

Beslut togs av styrelsen och dåvarande StorKUSE att en omorganisation av K.U.S.E skulle 

ske. Det kommer att bildas en helt ny sektion. Där man som medlem har möjlighet att själv 

ansöka om man vill delta i sektionen. Alla medlemmar i klubben upp till 26 år kommer att 

vara medlemmar i K.U.S.E men bara ett visst antal kommer att få vara med och bestämma det 

slutgiltiga. Tanken är att fem stycken personer över 14 år skall vara med i denna slutgiltiga 

fas. Arbetet med den nya styrelsen är påbörjad och nya ordförande för K.U.S.E är Sara 

Ekstrand som har valt in av personal och styrelse.  

 

Tanken med det nya upplägget är att få en bättre fungerade ungdomssektion och en ännu 

bättre gemenskap som är det som K.U.S.E skall arbeta för. Malin Agerforz kommer att finnas 

som stöd den första tiden. Förhoppningen var att den nya sektionen skulle träda i kraft i början 

på 2021 med i och med den rådande pandemin ser läget annorlunda ut och sektionen får ta 

dag för dag. Planen är att försöka komma igång med någon form av aktivitet, till exempel 

ponnyridning och någon mindre aktivitet för kusemedlemmar.  

 

Ett stort tack vill riktas till alla tidigare medlemmar för ert engagemang och tid som ni har lagt 

på att bygga upp K.U.S.E. Förhoppningsvis har det gett glädje och kunskap till er.  

 

Före detta ordförande Malin Agerforz vill tacka för förtroendet under dessa år hon har fått 

möjlighet att vara ordförande för K.U.S.E. Det har givit mycket glädje och kunskap. Det har 

varit roligt att kunna påverka klubben och skapa en bättre miljö för alla ungdomar.  

 

Ekonomi:  

Vår ekonomi är 20 096:-  

 

 

 


