
 

 

Protokoll fra styremøte 08.04.2018 kl. 19.00 
 

Sted:  Sekreteriatet, Sandslia 

 

Tilstede:  May Hatling, Ola Dragset, Bodil-Marie Bratli, Terje Skjevik, 

Christine Eide, Randi Wilksgård, Jenny Dillan,  

 

Forfall: Svenn-Arne Lersveen 

 

Ikke møtt: Ina. F. Sørensen, Terje Grønn 

 

1  Godkjenning av innkalling og sakliste 

Ingen kommentarer. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

2  Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  

Ingen merknader 

 

Vedtak: Godkjent 

 

3 Innkommet post / referatsaker 

 

I. Aktive/inaktive medlemmer 

Forslag om to lister for medlemmer i VORK; aktive medlemmer og 

støttemedlemmer. 

 

 Vedtak:  Klubben oppretter ingen liste for inaktive medlemmer. 

 

II. Årshjul/kalenderåret 

Brødrene Sundli AS har sponset en kalender og en almanakk til klubben. 

Denne skal benyttes til å notere dugnader, stevner, og lignende aktiviteter i 

VORK. 

 

Vedtak: May og Andrea lager et forslag til årshjulet som legges fram 

på neste styremøte. 

 

 

 



Forslag om å arrangere grønt kort-kurs, samt informasjonsmøte for nye 

ryttere i forhold til stevnestart. Det er ønskelig å begynne hvert år med et 

åpent informasjonsmøte. 

 

Vedtak: Tatt til orientering – følges opp. 

 

 

III.  Innkjøp av nødvendig utstyr 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

IV. Anleggskonferansen 05. mai 2018 

VORK ønsker å sende en representant til konferansen med tanke på ny 

ridebane. 

Vedtak: Klubben sender to representanter til anleggskonferansen. Dette 

blir May og Ina. 

 

V. Klubbjakker 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

4  Økonomi 

Ola har informert øvrige styremedlemmer om status for økonomi i 

rideklubben. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

5 Rapport/saker fra utvalgene 

I. Konstituering av juniorutvalget 

Jenny Dillan vil overta som fungerende leder for juniorutvalget fram til 

neste årsmøte. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

 

 



6  Handlingsplan 

I. Konstituering 

Styret trenger en fungerende ny nestleder, dette følges opp med styrets to varaer. 

Klubben trenger en ansvarlig for politiattester. Det skal undersøkes om det er 

behov for politiattester for medlemmer i utvalgene. 

 Forslag: Christine tar ansvar for godkjennelse av politiattester. 

Klubben trenger en ansvarlig for barneidretten. 

 Forslag: Andrea oppnevnes som ansvarlig for barneidretten. 

Klubben behøver en ansvarlig for medlemslisten. 

 Forslag: Bodil og Ola oppnevnes som ansvarlig for medlemslisten. 

Klubben behøver en ansvarlig for nettsiden. 

 Forslag: Jenny oppnevnes som ansvarlig.  

Klubben behøver et sponsorutvalg, dette tas til orientering.  

 Vedtak: Godkjent 

 

II. Stevneutvalget 

Klubben behøver en ny leder i stevneutvalget. 

  Vedtak: Følges opp 

 

III. Veiviserklubb 

May informerer styret om hva det innebærer at rideklubben blir veiviserklubb. 

Status: Alle dokumenter som skal sendes inn er sendt inn innenfor fristen. 

Det jobbes med en klubbhåndbok. 

Vedtak: May følger opp saken videre. 

 

 

 

 

 



7  Samarbeid med Sandslia Ridesenter 

Saker utsettes til neste styremøte. 

Vedtak: Følges opp 

 

8  Eventuelt 

I. Premier 

Diskusjon om hvorvidt klubben ønsker gavekort eller gavepremier til 

stevner. 

Vedtak: Klubben fortsetter med gavepremier, gavekort som premie tas 

opp til diskusjon dersom det kommer bedre tilbud på dette.  

 

II. Innkallinger/saklister for framtidige styremøter. 

Kommunikasjonsportal: Mail, men innkallinger legges også ut på styrets 

facebookside. Endringer sendes ut på mail. 

 Vedtak: Godkjent 

III. Tidspunkt for framtidige styremøter. 

Vedtak: Styremøtes holdes 1. torsdag i hver måned fra og med juni. 

IV. Dugnad 

Det skal arrangeres dugnad før stevnet 28.-29.04. 

 

Neste styremøte: 19.04.2018 kl. 19.00 

Tema: Stevnet 28.-29.04.18 

 

Møtet hevet kl. 21.23 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


