
 

 

Protokoll fra styremøte 8. juni 2017 kl. 18.00 – 20.00 
 

Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

Tilstede:  May Hatling, Inger Lise Aune, Tine K. Tessem, Arne Espen Dillan, 

Andrea Sørgård Ganes, Ola Dragset, Bodil Bratli, Svenn-Arne 

Lersveen, Randi Nessemo, Andrea Sørgård kom kl. 18.55 

 

Forfall: Jimmi Hestegrei, Anita Lunde,  

 

Ikke møtt: Ola Dragset 

 

 

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 

 E-post fra forbundet ang. søknad om veiviserklubb, skal vi søke? 

Etter gjennomgang av kriterier og hva vi får beslutter vi å sende inn 

søknad. 

 

Ellers er det uvesentlig – reklame – og andre tilbud som ikke er relevant for 

oss. 

 

 Vedtak: Tatt til orientering 

 

4  Økonomi 

Kasserer ikke tilstede, derved ingen rapport om økonomien. Resten tas 

under utvalgsrapporteringen. 

Leder opplyste om at papirene på lånet til tidtakerutstyret er signert og i 

orden. Har fått 10.000 fra Sparebanken, og 8.500 fra Sponsor.me. 

Randi har søkt NTE om å bli tatt med på konkurransen "Laget mitt" 

Diskusjon om økonomiske rutiner. 

Få konvertert mCash til Vipps – Randi tar seg av dette. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 



5 Rapport/saker fra utvalgene 

Juniorutvalget og materialutvalget ikke representert på møtet 

Kioskutvalg: Bra inntekt på de siste stevnene. 

Stevneutvalg: Godt gjennomførte stevner.  

Lyden er rettet på – fungerer bra. Vil kalle inn til møte  med alle utvalgene 

før 30. juni for å sette opp rollefordeling i forkant av stevner. 

 

Vedtak: Tatt til orientering – vedtatte saker følges opp av de ansvarlige. 

 

6  Handlingsplan 

Innkjøp av tidtakerutstyr – jobber med å få utstyret på plass. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

7  Samarbeid med Sandslia Ridesenter 

Sommerleir uke 26 med 10-15 deltakere. Gjennomgang av hva som må til 

av mannskap og arbeid med klokkeslett. Ønskelig med bidrag fra 

rideklubben til matservering og nattevakt. Diskusjon. Finne ut hvem som 

har anledning til å bidra – henvendelse sendes/legges ut snarest. 

Restriksjoner med overnatting – diskusjon om mulige løsninger. 

Marit sjekker ut om mulige alternativ snarest, gir tilbakemelding slik at vi 

får undersøkt om hvem som kan bidra. Ønskelig med et forberedende møte 

med de som skal hjelpe til i forkant av rideleiren. 

 

Åpen dag – dropper den i år.  

Hestens dag på Nossum 1. oktober – satser på deltakelse her. 

Fått spørsmål om deltakelse på ponniridning på Eggefestivalen 8.-9. juli. 

kl. 12.00 – 16.00 begge dager. Vi deltar her, under forutsetning av at vi får 

nok folk til å delta. 

Diskusjon om faste aktiviteter hvert år – hvor mye og hva, formål? 

 

Vedtak: Tatt til etterretning – følges opp 

 

8  Eventuelt 

Inger Lise: Ønske om styremøter i lukkede rom. Vi tar dette til 

etterretning til senere. 

Arne Espen: Ikke ønskelig med sekretariatet som "oppholdsrom" under 

stevner. 

Ta i bruk vork-domenet i større grad. Arne Espen ser nærmere på dette. 

Vedr. kjøring av dommere til og fra Værnes – diskusjon om godgjørelse. 

Ses nærmere på til neste møte. 

Marit refererte fra møter med Verdal vgs. ang. tilbud om idrettslinje med 

hest. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 



 

 

Neste styremøte blir først i september , AU møter ved behov. 

 

 

Møtet hevet kl. 20.00 

Randi Nessemo / ref. 


