
 

 

Protokoll fra styremøte 11.01.2018 kl. 19.00 – 21.00 
 

Sted:  Sekretariatet, Sandslia 

 

Tilstede:  May Hatling, Inger Lise Aune, Andrea Sørgård Ganes, Ola Dragset, 

Arne Espen Dillan, Bodil Bratli, Terje Grønn, Marit Grønn, Svenn-

Arne Lersveen 

 

Forfall: Anita Lunde og Jimmi Hestegrei 

 

Ikke møtt:  

 

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 

Priser i kiosken/kioskrutiner 

Handlingsplan for kiosken, rutiner og priser diskuteres. 

 

Forslag om frokosttallerken til medlemmer på stevnet. 

 

Spørsmål om kiosken skal holde åpent på tirsdager. 

Enstemmig vedtatt i styret i Verdal og Omegn Rideklubb (heretter VORK) 

at en kopp kaffe skal koste kr 20,- inkl. påfyll. 

Mandagsvakten setter inn salgsvarer fra disken. 

Vedtak:  Styret støtter forslag til utsendt kiosklisterutine, og følger opp 

saken for videre forbedring. 

 Øvrig: Tatt til orientering. 

 

Besøk fra forbundet ang. opptaket i veiviserklubb: 

 



Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Klubbjakker 

May og Andrea tar ansvar for å undersøke muligheter for klubbjakker og 

brodering. 

Vedtak:  Tatt til orientering – følges opp. 

 

4  Økonomi 

Det utsendes faktura for medlemskontingent 2018 fortløpende. Det tas en 

gjennomgang av medlemslistene i etterkant. Inger Lise og Ola tar saken. 

 

Vedtak: Tatt til orientering – følges opp 

 

5 Rapport/saker fra utvalgene 

Handlingsplan rundt stevner. Det ytres forslag om overordnet dugnadsliste. 

 

Vedtak:  Andrea tar ansvar for å samle inn gjøremål fra de ulike 

utvalgene som må gjennomføres før stevne, og lager en 

overordnet liste om hva som må utføres. Listen videresendes 

til Dagrunn. 

 

Tilbakemelding fra materialutvalget at varme i sekretariatet er på vei. 

Styret vedtar at materialutvalget kontakter elektriker.  

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

6  Handlingsplan 

Besøk fra forbundet ang. opptaket i veiviserklubb. 

Vedtak:  May følger opp saken videre.  

 

 

Loddsalg på forrige stevne var en suksess. Forslag til gjentakelse. 

  

Vedtak: Tatt til orientering 

 

7  Samarbeid med Sandslia Ridesenter 

I. Saker i forhold til samarbeid med Sandslia Ridesenter gjennomgås 

først da Marit og Terje Grønn er til stede ved møtes begynnelse. 



Tippemiddelsøknaden til den nye ridebanen (60 m x 100m): Søknad 

er sendt.  

 

Vedtak: May Hatling tar kontakt og finner en plan for 

tippemiddelsøkaden. May følger opp saken. 

II. Forespørsel om aktivitetslederkurs i samarbeid med Sandslia 

Ridesenter i februar/mars. Kurset varer i 8 timer. Verdal og Omegn 

Rideklubb stiller med teorirom (Rytterstua), kiosk, lunsj. 

 

Vedtak:  VORK og Sandslia Ridesenter er positive til saken. May 

undersøker saken videre. 

 

III. Marit har vært på samling uten hest i regi av Norges Rytterforbund. 

Forespørsel om det er ønskelig med en lignende kveld arrangert for 

VORKs medlemmer. VORK spanderer taco. 

 

Vedtak:  Klubben lager invitasjon til arrangementet. Vedtas at 

arrangementet holdes samtidig som dugnad.  

 

IV. Ønske fra ryttere om D-stevne i dressur med klasser i LA og høyere. 

 

Vedtak:  Stevneutvalget diskuterer saken. 

 

 

8  Eventuelt 

I. Styret diskuterer hvorvidt medlemslisten i VORK skal gjennomgås og 

fjerne inaktive medlemmer. 

 

II. Arne Espen ytrer forslag til innmeldingsskjema til rideklubben på 

VORK sine hjemmesider.  

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

III. Årsmøte 

Vedtak: Det vil avholdes årsmøte torsdag 15.03.2018. Innkalling 

kommer. 

 

 



Neste styremøte: 01.02.2018 kl. 18.00 

Sak til neste styremøte: Sette opp utendørsdugnad før neste stevne, 

  

Møtet hevet kl. 21.40 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


