
 

 

Protokoll fra styremøte 18.09.2019 kl. 19.00 
 

Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

Tilstede:  Arne Espen Dillan, Ina F. Sørensen, Randi Nessemo, Bodil Bratli,  

Inga Granlund, Ola Dragset, Torun Lersveen, Andrea Sørgård Ganes 

 

Forfall: Christine A. Eide 

 

Ikke møtt:  

 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Ingen merknader. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  

Ingen merknader. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

3  Innkommet post / referatsaker 
Det er ingen fra styret som har mulighet til å delta på Idretten vil i Steinkjer 

17.10.19. 

 

Verdal og Omegn Rideklubb havnet på 10. plass i konkurransen NTE – 

Laget mitt og vant dermed en premie pålydende kr 10.000,- 

 

Etter de siste to arrangerte stevner har rideklubben hatt en omsetning på om 

lag kr 30.000,-  

 

Vedtak: Til orientering. 

 

 

4 Status økonomi 

Økonomistatusen for klubben går etter dugnadssalget av kornbånd og de 

siste to stevnene i positiv retning.  

Pengene fra salget av kornbånd skal faktureres hvert enkelt medlem/familie 

med totalsum for det innrapporterte antallet av solgte kornbånd. 

 



Medlemmer: 

Det er ingen medlemmer som er utmeldt den siste perioden, og det er to 

nye medlemmer innmeldt. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

5 Status stevneutvalg 
Å arrangere dugnad i forkant av stevnet over flere timer med oppfordring 

til fleksibel møtetid vil ikke bli gjentatt for framtidige dugnader.  

 

Kjøreregler for framtidige stevner må avklares. 

 

De to siste stevnene forløp tilfredsstillende. 

Det vil ikke søkes om å avholde KM i sprang i 2020. 

 

Premiepengene fra plassering i KM lag skal overføres til deltakerne på 

laget (kr 333,- per deltaker). 

 

Organisering som berører ridehallen bes tas opp på neste styremøte i 

Innherred Ridehall av representant fra styret. 

 

9. November og 16.-17. november arrangeres det klubbstevner i sprang og 

dressur.  

 

Det er søkt om å arrangere FERD Rideskolecup, men kretsen har ikke 

besvart denne henvendelsen. 

 

Det var ingen representanter fra klubben på arrangementskonferansen. 

 

Styret skal for 2020 framlegges oversikt over samtlige stevner som søkes 

til, før søknadene blir utstedt. 

Årsaken til dette begrunnes i klubbens økonomiske situasjon, og det er 

ønskelig at det diskuteres hvilke stevner som skal avholdes. 

 

Det framlegges forslag om å selge klasser til sponsorbedrifter som et 

økonomisk potensial. 

 

Vedtak:  Til orientering. 

 

 

 

 

 



6 Status kioskutvalg 

Dugnadsarbeidet gikk greit i forkant av og under de to stevnene som ble 

arrangert sist. 

Det stilles spørsmål til om det er behov for å føre omsetning og 

kassabeholdning etter at iZettle ble innført.  

Det er ønskelig med en oversikt over hvordan kioskdriften går mellom 

stevnene. Derunder en oversikt over hvilke varer som omsettes, samt 

etterspørsel, tilbud og vareantall til enhver tid. 

Rent omsetningsmessig er det mulig å innføre andre salgsvarer i framtiden. 

Vedtak:  Det er ikke behov for å føre omsetning og kassabeholdning 

etter hver kioskvakt i og med at det er mulig å ta ut rapporter. 

 Koden på døren inn til rytterstua skal byttes ved jevne 

mellomrom. 

 Status salg presenteres av kioskutvalget på neste styremøte. 

 

7 Fremtidig organisering 
Gjeldende saker gjennomgås på eget møte for dette punktet. 

 

Vedtak: Tas til følge. 

 

8 Sponsormidler – plan for dette 
Inga har formulert et forslag som rideklubben kan sende til virksomheter 

som kan tenke seg å være sponsor for Verdal og Omegn Rideklubb. 

 

Inga har undersøkt mulighetene for levering av sponsorhinder hvor et av 

forslagene er et komplett hinder med innfangere levert fra Tyskland. 

 

Det foreslås salg av tulipaner som neste dugnadsinntekt. Dette kan 

gjennomføres på nyåret (februar/mars). 

 

Vedtak: Verdal og Omegn Rideklubbs medlemmer skal bidra til 

dugnadssalg av tulipaner til våren 2020. 

 

9 Spillemidler 

Søknad skal inneholde estimert verdi av egeninnsats og antall timer. Det 

må vedlegges en avtale med grunneier for 30 år for leie av området, samt 

tegninger. 

Vi har oppfylt alle kriterier for å kunne søke om spillemidler, men 

søknaden må formuleres på en utdypende og grundig måte. Fristen for å 



søke om spillemidler er 15. november 2019. 

 

Vedtak: Arne Espen undersøker vedrørende plantegninger. Ina 

undersøker status i forhold til grunneier. Det arrangeres et 

møte med spillemidler som eneste sak hvor Arne Espen, Ina og 

Ola deltar. Dato: Onsdag 30. oktober kl. 18.00. 

 

10 Saker fra juniorutvalget 

Det er foreslått et halloweenarrangement for medlemmene. Utkledning, 

halloweenløype ol. Herunder med påmelding for å avgjøre antall deltakere. 

Styret kan benytte anledningen til informasjon av medlemmene, f.eks av 

vervepremiene. 

 

11 Verving og medlemspleie 

Det ytres forslag om å gjennomgå medlemslister og oppgradere de som går 

under familiemedlemsskap. 

Elektronisk medlemsskjema er tilgjengelig for innmelding av nye 

medlemmer. 

Det foreslås en standardisert velkomstmelding med informasjon om 

kontaktpersoner og prosedyrer til nye medlemmer. 

Forslag om vervepremier til de som verver nye medlemmer, f.eks gratis 

startavgift i en klasse, gavekort på en gitt sum i kiosken, en kinobillett etc. 

 

Vedtak: Til orientering. 

 

12 Eventuelt 

Facebookside: 

Det foreslås at det skal opprettes en ny facebookside for Verdal og 

Omegn Rideklubb som skal fungere som en offentlig informasjonsportal 

for klubben. Gruppen som eksiterer i dag, skal fungere som en intern 

gruppe for klubbens medlemmer.  

 

TV for resultater til rytterstua: 

Det er behov for en større flatskjerm-TV i rytterstua til resultatvisning 

under stevner. 

 

Vedtak:  Andrea tar ansvar for å opprette facebooksiden. Andrea 

undersøker om mulighetene for å få sponset en TV. 

Neste styremøte:  Onsdag 20. november kl. 19.00 

 

 

Møtet hevet kl. 21.40 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 


