
 

 

ÅRSMØTE I VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB 

 

DATO: 25.05.2020 

STED: Digitalt videomøte 

Tidspunkt: 19:00 

  



 

 

 1) Sakliste:  

1) Åpning  

• Godkjenning av stemmeberettigede (over 15 år og medlem i 

minimum 2 mnd.) 

• Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden  

• Valg av møteleder og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen  

 

2) Årsberetning med eventuelle gruppeårsmeldinger  

3) Regnskap 2019 i revidert stand 

4) Budsjett 2019     

5) Låneopptak 

6) Innkomne forslag  

•  Representanter til årsmøte i NTRK 

 

7) Fastsette medlemskontingent for 2021 

 

8) Handlingsplan 

Ny organisering av styret fra 2021 

 

9) Valg 

 

10) Avslutning  

  

  

Verdal, 05.03.2020  

Andrea Sørgård Ganes, sekretær  



2)  Årsberetning 2019  

Styret i Verdal og Omegn Rideklubb har i perioden bestått av:  

Leder:   Arne Espen Dillan  
Nestleder:  Randi Nessemo  
Kasserer:   Ola Dragset  
Sekretær:   Andrea Sørgård Ganes 
Styremedlem:  Inga Granlund 

Varamedlem: Torunn Lersveen      

Varamedlem:  Christine Alvestad Eide 

 
 
Stevneutvalg:  
Leder: Ina Flotten Sørensen  
Medlem: Jenny Dillan  
Medlem: Dagrun Neverås  
Medlem: Eli Anita Valbekmo  
Medlem: Sølvi Pedersen 

  

  

Materialutvalg: 

Medlem: Kent Ove Hellan 

Medlem: Terje Grønn 

Medlem: Odd Arild Bylund  

Medlem: Ingeborg Nessemo Austmo 

Medlem Ketil Aksnes 

Medlem: Roger Lehn        

 

 

 

 

Kioskutvalg  
Leder: Bodil Bratli 

Medlem: Randi Nessemo  
Medlem: Kjersti Søvik 
Medlem: Ida Tuseth 

  

Juniorutvalg:  
Leder: Katrine Sørensen Moe 

Medlem: Jenny Dillan  
Medlem: Tina Sundfær Kihl  
Medlem: Bente Lehn 

 

Valgkomite  
Medlem: May Randi Hatling 
Medlem: Siri Helene Vandvik Almli  
Medlem: Donna Alstad  
Varamedlem: Trine Holm Rotvold 

Revisorer  
Sissel Hermann  
Birgitte Skjørholm Dillan 

  



ÅRSBERETNING 2019 

Styret i Verdal og Omegn Rideklubb 

Styret har i 2019 avholdt totalt 8 styremøter og 1 medlemsmøte. Det ble avholdt ett AU-møte. 

Det var ved utgangen av 2019 registrert 162 medlemmer. 

Medlemsmassen i Verdal og Omegn Rideklubb holder seg stabil og består av mange aktive 

ryttere i alle aldre. Vi vil fortsette å jobbe for å rekruttere flere nye medlemmer til rideklubben 

vår og for å beholde og utvikle det aktivitetsnivået Verdal og Omegn Rideklubb har i dag. 

Det ble arrangert en klubbfest i april 2019 etter klubbcupen. 

Styret har standardisert saklisten for styremøtene for å oppnå en grundigere gjennomgang av 

hvert utvalgs respektive saker. 

 

Styret har gjort oppdateringer på hjemmesiden, hvor bl.a. protokollene fra styremøtene som 

avholdes publisertes fortløpende, i tillegg til at vi har endret Facebookgruppen til rideklubben 

til å være en lukket gruppe bestående kun av medlemmer i Verdal og Omegn Rideklubb. Det 

er opprettet en ny, offisiell Facebookside for klubben hvor nyheter og aktuelle saker 

publiseres. 

  VORK fikk i begynnelsen av året nytt domene (vork.no) levert av Smartmedia, og vi 

byttet betalingsterminal og gikk over til iZettle som betalingsløsning i kiosk og sekretariat. 

 Styret har opprettet en intern Google Disk-konto hvor alle vesentlige dokumenter 

lastes opp og lagres. Slik blir overgangen til nytt kalenderår enklere og nytt styre kan enklere 

finne og sette seg inn i tidligere saker. 

Det har blitt anskaffet en større flatskjerm-TV som er hengt opp i rytterstua til bruk i bl.a. 

resultatvisning under stevner som arrangeres. 

For at klubben skal kunne fortsette å arrangere stevner er vi avhengig av dugnadspersonell i 

forkant av stevnene.  

I 2019 ble det avholdt flere dugnader i forkant av stevner. Her har bl.a. hindermateriell blitt 

oppgradert og malt og den store dommerbua er oppusset og malt innvendig. Styret har ved 

flere anledning hatt kaffeservering ved dugnadene og dette ser vi blir godt mottatt av 

medlemmene som deltar på dugnadene. Styret vil fortsette med dette på framtidige dugnader. 

På landsstevnet ble det arrangert lynlotteri som ga noen ekstra kroner til klubbkassa. I 

lynlotteriet fikk vi sponset mange fine premier. 



VORK gjennomførte dugnadssalg av kornbånd før jul med stor suksess takket være god 

innsats av klubbens medlemmer.  

Styret har søkt store og små bedrifter for sponsormidler. Verdal og Omegn Rideklubb fikk 

sponsorstøtte av Kværner Verdal AS (kr 3000,-) og Aktiv Eiendomsmegling Verdal (kr 

3000,-).  

Etter god stemmeinnsats fra medlemmene sikret Verdal og Omegn Rideklubb seg en 10. plass 

i konkurransen NTE – Laget mitt som resulterte i en pengepremie på kr 10.000. 

Klubben har et stort behov for mer teknisk personell (sprangdommere og steward). Dette er 

kommunisert til medlemmene. 

 

Styret takker for samarbeidet, og ønsker det nye styret lykke til.  

 

Verdal 25.05.2020  

Verdal og Omegn Rideklubb  

v/Styret 

 

 

  



ÅRSBERETNING 2019   

Stevneutvalget Verdal og omegn Rideklubb   

   

Stevneutvalget 
-har i 2019 bestått av Ina Flotten Sørensen(leder), Dagrun Neverås, Eli Anita Valbekmo, 

Sølvi Pedersen og ungdomsrepresentant Jenny Dillan. Vi har samarbeidet godt, og har blant 

annet fått uvurderlig hjelp av Randi Wilsgård til å ordne premier. 

Møtevirksomhet 
Stevneutvalget har i løpet av 2019 avholdt 11 ordinære møter, samt arbeidsmøter både i 

forkant og i løpet av stevnene. Vi har vært representert på terminlistemøte i regi av NTRYK. 

Arrangement 
Klubben har nok en gang et veldig aktivt år bak seg. Vi har arrangert klubbcup i starten av 

året, med god deltakelse. Dette er noe vi ønsker å fortsette med, da vi ser at det er viktig i 

forhold til rekruttering til sporten. Dette er en type arrangement som er skreddersydd for 

klubbens rekrutter, selv om vi også har klasser for de litt mer erfarne. Det er en trygg arena 

for å starte sine første stevner, samtidig som det er en fin anledning for uerfarne funksjonærer 

å prøve seg i ulike roller.  

Samtidig som vi ønsker å skape en arena for rekruttering er det viktig å ha et stevnetilbud for 

de som starter høyere klasser. Vi har også i 2019 arrangert L-stevne i dressur som ett av fem i 

Midt-Norge. Det er gledelig at vi som arrangør får skryt for jobben vi gjør fra tilreisende 

dommere, og at mange dommere ønsker seg tilbake til oss. 

I juni arrangerte vi Midtnorsk mesterskap for Nordlandshest på Sandslia i samarbeid med 

Nordlandshest/lyngshest i Midt-Norge. Arrangementet var vellykket og vi har inngått en ny 

avtale med Nordlandshest/lyngshest i Midt-Norge om å stå som medarrangør av MNM også i 

2020.  

VDAL har til sammen arrangert ett L-stevne i dressur, to D-stevner i dressur, ett D-stevne i 

sprang (skulle egentlig ha vært to, men ett ble avlyst grunnet mangel på teknisk personell), ett 

D-stevne som kombinerte både sprang, dressur og kjøring (MNM for nordlandshest), ett UK-

stevne i dressur med kvalifisering til FERD comeback-cup, ett UK-stevne i dressur med 

kretskarusell, fire klubbstevner i dressur og fire klubbstevner i sprang. Til sammen 18 

stevnedager i løpet av året.  

Vi har også arrangert ryttermiddag på L-stevne og klubbfest med premieutdeling etter 

klubbcupen. 

Med så mange arrangement i løpet av året, er det stort behov for dugnadsfolk. Vi ser at dette 

kan være en utfordring, men samtidig har vi sett flere nye navn på funksjonærlista i løpet av 

året, og håper at mange medlemmer i klubben ser hvor viktig dette er. Uten frivillige kan vi 

ikke arrangere stevner. 

 

  



Resultater 2019 
Stevnedeltakelsen i 2019 har vært høy. Flere av klubbens ryttere har vært aktive også utenfor 

Trøndelag, og stevneutvalget synes det er flott at VDAL er representert på større og mindre 

stevner andre steder i landet.  

Det har gjennom året blitt mange fine runder i forskjellige grener, og her har vi samlet 

resultater fra de ulike mesterskapene gjennom året. 

Norgesserien 

2 lag fra klubben deltok i første kvalifisering på Bratsberg ridesenter. 

Midtnorsk mesterskap for nordlandshest 

Grenmesterskap dressur 

 Gull: Håvard Haldorsen Dragset/Sørgards Elias 

 Sølv: May Hatling/Tufte Diamant 

Bronse: Eva Kristine Overå Letnes/Augdals Krokan 

Grenmesterskap kjøring  

Gull: May Hatling/Tufte Diamant 

Sølv: Eva Kristine Overå Letnes/Augdals Krokan 

Senior sammenlagt 

Gull: May Hatling/Tufte Diamant 

Sølv: Eva Kristine Overå Letnes/Augdals Krokan 

 

Landsmesterskap i dressur 

Ble arrangert på Bruråk i august 

Nina Neverås Opheim/Intercooler Forest tok gull i ponniklassen! 

Kretsmesterskap i dressur  

Ble arrangert på Solheim i september. Her hadde vi færre deltakere frå Verdal enn vanlig. 

Ponni lag Sølv: Verdal  (Nina Neverås Opheim/Intercooler Forest, Linn Anett 

Aksnes/Ebby, Maya Kristin Venås/Nesmi) 

  



Kretsmesterskap i sprang 

Ble arrangert på Sandslia i september 

Norske raser  Gull: Katrine Sørensen Moe/Sørgards Elias 

Sølv: Bente Lehn/Glimre 

Bronse: Maya Kristin Venås/Nesmi 

Junior/ung rytter Gull: Håvard Haldorsen Dragset 

Ponni lag  Bronse: Linn Anett Aksnes/Ebby og Maya Kristin Venås/Nesmi 

Hest lag  Sølv: Marit Aarset Grønn/Aathens Achilles, Christine Alvestad 

Eide/Careltje og Sølvi Pedersen/Continue 

Klubbmesterskap i dressur: 

Ponni   Gull: Nina Neverås Opheim/Intercooler Forest  

Sølv: Linn Anett Aksnes/Ebby 

Bronse: Bente Lehn/Glimre 

Senior   Gull: Ina Flotten Sørensen/Valita 

Sølv: Eli Anita Velbekmo/Bumblebee 

 

Klubbmesterskap i sprang: 

Junior/Ung Rytter Gull: Tina Sundfær Kihl/CC Lady Delight 

Sølv: Katrine Sørensen Moe/Valita 

Bronse: Nina Neverås Opheim/Black Contendor 

Noen andre resultater 

Katrine Sørensen Moe/Valita deltok på Hallmesterskap i dressur på Grenland i april 

FERD rideskolecup: Tina Sundfær Kihl kvalifiserte seg og deltok under Norwegian horse 

Festival 2019 

FERD comebackcup: Borghild Lundeby/Valums Frippe kvalifiserte seg og deltok på 

Norwegian Horse Festival i februar. 

VDAL var i 2019 representert i lag-NM dressur på Borge ridesenter. Følgende ekvipasjer 

utgjorde laget: Katrine Sørensen Moe/Valita, Maria Wilsgård Aurstad/Vlorisant, Marit Aarset 

Grønn/Aathens Achilles og Liv Korsjøen Hiberg/Ariane Von Der Kempenhoeve. 

Årets stevneutvalg takker for seg og ønsker det nye stevneutvalget lykke til med arbeidet. 

 

Verdal 25.05.2020  
v/ Stevneutvalget 



ÅRSBERETNING 2019 
Kioskutvalget Verdal og Omegn Rideklubb 

Kioskutvalget har i 2019 bestått av:  

• Bodil Bratli (leder) 

• Randi Nessemo (medlem) 

• Kjersti Søvik (medlem) 

• Ida Tuseth (medlem) 

 

Kioskutvalget har i perioden hatt ansvar for drift av kiosk og kafé i Rytterstua ved Sandslia 

Ridesenter.  

Her inngår innkjøp av varer, samt tilberedning og salg av mat og drikke på stevner som 

klubben arrangerer.  

Kioskutvalget har vært ansvarlig for kiosklistene som skal bemanne kiosken på 

ettermiddagstid i ukedagene når det er kursdager på Sandslia. Dette har fungert godt i år og 

oppmøtet av kioskansvarlige har vært svært godt. Dette har resultert til kroner inn til 

klubbkassa.  

Kiosken har holdt åpent 3 dager i uken; mandag, tirsdag og torsdag fra kl 17.00-19.00 

 

Det har vært stor aktivitet i perioden grunnet mange stevner, og det har blitt solgt både 

hamburgere, suppe og annen varmmat i tillegg til kioskens snacksutvalg.  

Kioskutvalget er ansvarlig for utleie av Rytterstua, men dette er et tilbud som ikke er benyttet 

i særlig stor grad i perioden.  

 

I perioden er det gått over til ny betalingsløsning i kiosken som har forenklet arbeidet i 

forhold til registrering av solgte varer. Den nye betalingsløsningen er iZettle. I tillegg er det 

blitt innkjøpt et nytt nettbrett som benyttes som kasseløsning, og kioskutvalget har formulert 

en brukermanual som har gjort det lettere for kioskansvarlige å sette seg inn i den nye 

betalingsløsningen. 

 

Verdal 25.05.2020  

v/ Kioskutvalget 

  



ÅRSBERETNING 2019 

Juniorutvalget i Verdal og Omegn Rideklubb 

 

Juniorutvalget har i 2019 bestått av:  

Leder: Katrine Sørensen Moe 

Medlem: Jenny Dillan  

Medlem: Tina Sundfær Kihl  

Medlem: Bente Lehn 

 

Juniorstyret gar i 2019 hatt 4 møter, og 2 av dem har vært over Messenger. 

Vi har kommunisert over gruppen på Messenger en del, men ikke kalt det for noe møte. 

Vi har hatt underholdning på klubbfesten etter klubbcupfinalen i 2019 (og 2020). Her 

arrangerte vi kahoot og «grip mikrofonen». Det ble planlagt både halloweenaktiviteter og 

juleaktiviteter, men dette utgikk dessverre.  

Vi har planlagt masse aktiviteter som vi vil skal bli tatt med til det neste juniorutvalget. 

 

Verdal 25.05.2020 

v/ Juniorutvalget  



ÅRSBERETNING 2019 

Materialutvalget Verdal og Omegn Rideklubb 

 
 

Materialutvalget har i 2019 bestått av:  

Medlem: Kent Ove Hellan 

Medlem: Terje Grønn 

Medlem: Odd Arild Bylund  

Medlem: Ingeborg Nessemo Austmo 

Medlem Ketil Aksnes 

Medlem: Roger Lehn        

 

 

Utvalget har av ulike årsaker ikke vært operativt i perioden. 

 

 

Verdal 25.05.2020 

 

  



Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.verdalogomegnrideklubb.com 

E-post: verdalogomegnrideklubb@hotmail.com 

ÅRSMØTET 2020 

SAK 3 – REGNSKAP 2019 I REVIDERT STAND  

    
 Regnskap 2019  Budsjett 2020 

   

 

   

 

  

Salgs- og driftsinntekt 

      
3000 Salg medlemsartikler 

     

 

3200 Medlemskontingent 

  
27262 

 

28000 
 

3210 Kiosksalg 

  
99452 

 

100000 
 

3240 Stevner/arrangement 

  
32698 

 

50000 
 

3250 Reklame-/sponsorinntekter 

  
6000 

 

20000 
 

3400 Andre tilskudd, støtte 

  
20000 

 

10000 
 

3440 Momskomp./ Aktivitetsmidler 

  
20041 

 

20000 
 

 
Aktivitetsmidler 

     

 

3460 Anleggsmidler 

  
6900 

 

7000 
 

3600 Leieinntekter 

  
2700 

 

2500 
 

3900 Dugnad og andre inntekter 

  
18550 

 

30000 
 

3955 Grasrotandelen 

  
8849 

 

8000 
 

 
Salgs- og driftsinntekt 

 

 
242452 

 
275500 0 

 

        
4300 Innkjøp medlemsartikler for videresalg 

    

 

4303 Varekjøp kiosk 

  
25612 

 

25000 
 

4340 Gaver, premier arrangement 

  
22318 

 

25000 
 

4350 Medlemsaktiviteter 

  
21523 

 

15000 
 

6000 Avskrivning på bygn./annen fast eiendom 

 

23956 

 

23000 
 

6001 Avskrivning teknisk utstyr 

  
7862 

 

7000 
 

6010 Påmelding, reisestøtte stevner 

  
10200 

 

10000 
 

6200 Elektrisitet 

  
50745 

 

40000 
 

6320 Renovasjon, vann, avløp o l 

  
7133 

 

7500 
 

6490 Annen leiekostnad (kortterminal) 

  
4111 

 

1000 
 

http://www.verdalogomegnrideklubb.com/


6520 Div. utstyr 

  
3062 

 

5000 
 

6620 Vedlikehold utstyr og anlegg 

  
33064 

 

10000 
 

6700 Revisjons og regnskapshonorar 

  
13000 

 

17500 
 

6560 Rekvisita 

  
4030 

 

4000 
 

6840 Hestesport Blad 

  
18797 

 

19000 
 

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 

  
5837 

 

10000 
 

6890 TV, data, internett 

  
12353 

 

7000 
 

7402 Kontingenter, avgifter kretsen 
 

 
5550 

 

5500 
 

7500 Forsikringspremie 

  
16998 

 

17000 
 

7770 Bank- og kortgebyr 

  
4978 

 

5000 
 

7790 Andre kostnader 

  
7691 

 

5000 
 

 
Nytt Lydanlegg, avsatt støtte fra NTE 

   
10000 

 

7830 Tap på fordringer 

       
Driftskostnader 

 

 
298 820,00 

 
268 500,00 

 

 

   

  

  

 

Driftsresultat 

  

 
-56368 

 
7000 

 

         
8051 Renteinntekt bankinnskudd 

  
829 

 

900 
 

8070 Annen finansinntekt 

  
279 

 

300 
 

8151 Rentekostnad bank 

  
-2604 

 

-4500 Note 1 

8155 Annen rentekostnad 

  
-372 

 

-300 
 

 
Ordinært resultat 

 

 
-58236 

 
3400 

 

         
Årsresultat (overskudd+ / underskudd -) 

 

 
-58236 

 
3400 

 

         
Note 1: Det tas opp banklån på inntil kr. 30.000.- for finansiering av nytt lydanlegg. 

  

 

   



Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.verdalogomegnrideklubb.com 

E-post: verdalogomegnrideklubb@hotmail.com 

ÅRSMØTET 2020 

SAK 4 – BUDSJETT 
  

 
2019 

 
2018 

EIENDELER 

     
1100 Klubbhus 

 

574 936 
 

598 892 

1205 Tidtagerutstyr  70 759 
 

 78 621 

 
Anleggsmidler 645 695 

 
677 513 

      
1500 Kundefordringer       0 

 
      0 

1900 Kasse stevner mm   2 500 
 

  1 000 

1901 Kasse kiosken     500 

 

    500 

1920 Sp.b. 1 SMN 4440 31 19099  64 305 
 

 91 896 

1921 Coop Inn-Trøndelag     995 
 

    984 

 
Omløpsmidler  68 300 

 
 94 380 

      
Eiendeler 

  
713 995 

 
771 893 

      
EGENKAPITAL OG GJELD 

   
2220 Sp.b 1 SMN  4213.66.64985 50208 

 
69944 

2230 Utbetalte spillemidler 2007 450000 
 

450000 

2231 Utbetalte spillemidler 2008 55000 
 

55000 

2400 Leverandørgjeld 26385 
 

6308 

 
Påløpt rente 5 

 
9 

 
Gjeld 

 

581598 
 

581261 

      
2050 Annen egenkapital 190633 

 
253506 

 
Resultat 2019 -58236 

 
-62873 

 
Egenkapital pr 31.12.19 132397 

 
190633 

      
Egenkapital og gjeld 

 

713995 
 

771894 

   

http://www.verdalogomegnrideklubb.com/


 



MERKNAD TIL REVISORS BERETNING: 

Regnskapsfører er orientert om de tre punktene om manglende føringer, og han anbefalte å ta det 
med som merknader til regnskapet. 
Til orientering er Sissel sin signatur lagt inn som bilde (koronatiltak). 

  



 

Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.verdalogomegnrideklubb.com 

E-post: verdalogomegnrideklubb@hotmail.com 

ÅRSMØTET 2020 

SAK 5 – LÅNEOPPTAK 

Styret foreslår at det tas opp et banklån på inntil kr 30 000,- for nytt lydanlegg.  

Prisen på nytt lydanlegg er estimert til kr 40 000,-. 

Kr 10 000,- som klubben fikk inn i forbindelse med NTE – Laget mitt er avsatt til nytt 

lydanlegg.  

http://www.verdalogomegnrideklubb.com/


Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.verdalogomegnrideklubb.com 

E-post: verdalogomegnrideklubb@hotmail.com 

ÅRSMØTET 2020 

SAK 6 – INNKOMNE FORSLAG 

6.1 Representanter til årsmøte i NTRK  

Det er behov for to representanter fra VORK til årsmøtet i Nord-Trøndelag 

Rytterkrets.

http://www.verdalogomegnrideklubb.com/


Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.verdalogomegnrideklubb.com 

E-post: verdalogomegnrideklubb@hotmail.com 

ÅRSMØTET 2020 

SAK 7 – FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT FOR 2021 

Styret foreslår å øke medlemskontingenten fra 2021.  

Det vil si at medlemskontingenten foreslås økt fra kr 500,- til kr 550,- for enkeltmedlemskap, 

og fra kr 600,- til kr 650,- for familiemedlemskap. 

  

http://www.verdalogomegnrideklubb.com/


Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.verdalogomegnrideklubb.com 

E-post: verdalogomegnrideklubb@hotmail.com 

ÅRSMØTET 2020 

SAK 8 – HANDLINGSPLAN 

Verdal og Omegn Rideklubb vil i 2020 arbeide for å vedlikeholde medlemsmassen og 

rekruttere nye medlemmer. 

Vi vil fortsette arbeidet med søknad om spillemidler til ny ridebane, og kontinuerlig fortsette 

med aktiv søknad til sponsormidler. 

Verdal og Omegn Rideklubb er avhengig av inntekter for å kunne arrangere stevner, 

medlemskvelder og andre ønskelige arrangementer for medlemmene. I den forbindelse vil 

klubben framover avholde to dugnadssalg i året, henholdsvis ett dugnadssalg på våren og et 

før jul.  

Verdal og Omegn Rideklubb ønsker å ivareta et godt samhold og miljø i klubben, og vil så 

langt budsjettet tillater det fortsette å avholde sosiale arrangement for klubbens medlemmer.  

Verdal og Omegn Rideklubb har et stort behov for teknisk personell for å kunne arrangere 

stevner i framtiden. I den forbindelse vil vi fortsette arbeidet for å rekruttere mer teknisk 

personell.  

Informasjonsdeling er viktig for klubbens synlighet og for at medlemmene og andre 

interessenter skal få et innsyn i hva som skjer i rideklubben når det gjelder både 

arrangementer og styrets arbeid. 

Styret vil fortsette å publisere nyheter og annen viktig informasjon på klubbens hjemmeside 

og Facebook-gruppe. 

 

NY ORGANISERING AV STYRET FRA 2021 

Bakgrunn: 

Styret har i løpet av den siste perioden sett at det kan være vanskelig å fylle alle verv som er 

vedtatt i våre lover og organisasjonsplan. Styret har på bakgrunn av dette jobbet med en ny 

organisasjonsmodell for Verdal og Omegn Rideklubb. Med dette forslag ønsker vi en mer 

gjennomsiktig organisasjon med kortere vei fra vedtak til beslutning. 

Med dagens organisasjonsmodell må ca. 15 prosent av dagens medlemsmasse være 

tillitsvalgte, noe som er et uforholdsmessig høyt tall. 

Med dette som grunnlag vil styret foreslå følgende organisering ovenfor årsmøtet: 
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Styret i Verdal og Omegn Rideklubb vil bestå av følgende medlemmer: 

Leder – velges for 2 år 

Nestleder – velges for 2 år (motsatt av leder, slik at kontinuitet sikres.) 

Sekretær – Veges for 2 år 

Kasserer– Velges for 2 år 

Stevneansvarlig - Velges for 2 år 

Arenaansvarlig – Velges for 2 år 

Kioskansvarlig – Velges for 2 år 

Juniormedlem – Velges for 1 år 

 

Utvalg 

Stevneutvalg 

Stevneansvarlig  

Ass. Stevneansvarlig (har møterett i styret ved stevneansvarliges fravær) 

1 – 2 medlemmer. 

 

Kioskutvalg 

3 representanter til utvalget. 

Ass. Kioskansvarlig (har møterett i styret ved kioskansvarliges fravær) 

Kioskutvalget nytter til seg ressurspersoner ved behov 

 

Arenautvalg 

Velges ikke – Arenaansvarlig knytter til seg ressurspersoner etter behov 

 

Juniorutvalg 

Velges ikke – Det velges en juniorrepresentant som har møterett i styret. Juniormedlem 

knytter til seg ressurspersoner etter behov. Juniormedlem får en voksen «mentor» som 

utpekes av styret. 

 

Arbeidsoppgaver for styret og utvalg og ansvarlige personer: 

Styret har det overordnete ansvaret for den daglige driften. 



Stevneutvalget har ansvar for alle stevner arrangert av klubben. Utvalget skal sette opp 

terminliste for hele året innen utgangen av november året før. Utvalget har ansvaret for å 

skaffe teknisk personell til stevner, sette opp dugnadslister til stevnedagene for praktisk 

gjennomføring. Utvalget har ansvaret for smittevernplaner, beredskapsplaner i forhold til 

smitte samt nødvendige søknader og tillatelser for gjennomføring av stevner. 

 

Kioskutvalget har ansvaret for innkjøp til kiosken, samt sikre en bærekraftig utvikling av 

kiosken. Utvalget skal ha fokus på sunn mat. Utvalget skal sikre best mulig økonomi i 

kioskdriften, herunder best mulig innkjøpsavtaler, vareoversikt samt gjennomsiktig økonomi 

ved hjelp av kassasystem. Utvalget har ansvar for dugnadslister til kiosken på ukedager, samt 

ved stevner. Utvalget kan knytte til seg ressurspersoner ved behov. 

 

Arenaansvarlig har ansvaret for vårt anlegg, herunder enkelt vedlikehold, organisering og av 

dugnader (både ved nødvendig vedlikehold samt i forkant av stevner). Arenaansvarlig kan 

knytte til seg ressurspersoner ved behov. 

 

Juniormedlem er ungdommenes talsperson inn til styret. Juniormedlemmet kan initiere 

medlemskvelder, klubbkvelder samt sørge for generell trivsel blant medlemmer i klubben 

(med spesielt fokus på medlemmer opp til 18. år). 
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ÅRSMØTET 2020 

SAK 9 – VALG 

 

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL ÅRSMØTET 25.05.2020  

Styret 

 

Leder:  Eva Letnes    Velges for 1 år om gangen         

 

Nestleder:  Randi Nessemo  Tar gjenvalg, 2 år 

Kasserer:  Inga Granlund   2 år                   

Sekretær: Andrea Sørgård   Tar gjenvalg, 2 år 

Styremedlem: Rebekka Haga   1 år igjen (overtatt etter Inga Granlund)   

Varamedlem: Torunn Lersveen  1 år igjen     

Varamedlem:  Christine Alvestad Eide 1 år igjen 

 

Kioskutvalg 

 

Leder:  ?     2 år 

Medlem: ?    2 år  

Medlem: Randi Nessemo  1 år igjen               

Medlem:  Ida Tuseth   1 år igjen 

  

Stevneutvalg 

 

Leder:  Ina Flotten Sørensen  Tar gjenvalg, 2 år 

Medlem: Jenny Dillan          Tar gjenvalg, 2 år 

Medlem: Dagrun Neverås  1 år igjen                     

Medlem: Eli Anita Valbekmo  Tar gjenvalg, 2 år 

Medlem:  Sølvi Pedersen  1 år igjen                     

 

 

 Materialforvaltning   

 

Medlem: Kent Ove Hellan  Tar gjenvalg, 2 år 

Medlem: Terje Grønn   Tar gjenvalg, 2 år 

Medlem: Odd Arild Bylund  1 år igjen 

Medlem Ketil Aksnes   1 år igjen  

Medlem: Roger Lehn   1 år igjen 
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Juniorutvalget 

 

Leder:   Katrine Sørensen Moe Tar gjenvalg, 2 år 

Medlem:  Sofie Skavhaug  2 år 

Medlem: Tina Sundfær Kihl  1 år igjen 

Medlem:  Bente Lehn    1 år igjen                

 

 

Innherred ridehall 

 

Medlem: Hanne Erikson  Tar gjenvalg, 2 år 

Medlem:  Marie Hermann  1 år igjen  

Medlem: Ina Flotten Sørensen  1 år igjen   

 

 

Valgkomite  

 

Dette velges av årsmøte, så vi trenger ikke finne kandidater. Dette er det styret eller årsmøte 

som gjør. Dette er de som sitter i dag: 

 

Medlem: May Randi Hatling (3 år) 2 år igjen 

Medlem: Siri Helene Vandvik (2 år) Tar ikke gjenvalg 

Medlem: Donna Alstad (1 år)  1 år igjen 

Varamedlem: Trine Holm Rotvold (1 år) På valg  

  

 

Kontrollutvalget   

Sissel Hermann     Tar gjenvalg, 2 år 

Birgitte Skjørholm Dillan   Tar gjenvalg, 2 år 

Vara: Borghild Lundeby     
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ÅRSMØTET 2020 

SAK 10 – AVSLUTNING 

 

Årsmøtet hevet kl.  

 

Verdal 25.05.2020 

 

 

 

 

 

____________________________    __________________________ 
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