Protokoll fra styremøte l7.10.2017 kl. 17.30 – 19.00
Sted:

Sekreteriatet, Sandslia

Tilstede:

Arne Espen Dillan, May Hatling, Jimmi Hestegrei, Bodil Marie
Bratli, Ola Dragset, Svenn-Arne Leersveen, Andrea Sørgård

Forfall:

Anita Lunde, Inger Lise Aune, Tine Kristiansen Tessem

Ikke møtt:

1

Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen kommentarer.
Vedtak:

2

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Ingen merknader
Vedtak:

3

Godkjent

Godkjent

Innkommet post / referatsaker
I.

E-post fra forbundet ang. Idretten Online.
VORK er tatt ut som kandidat til mulig veiviserklubb. Etter
gjennomgang av kriterier besluttes det å avtale et møte med
representant fra forbundet for å demonstrere demosiden for Idretten
Online.
Vedtak:
Avtale møte med representant til neste styremøte
25.10.2017.

II.

Gjennomgang og evaluering av stevnet.
Gjennomgang av tilbakemeldinger fra stevnet 07.-08.10.2017.
Gode tilbakemeldinger fra teknisk personell, men for få
banemannskap. Tidtakerutstyret fungerte godt gjennom stevnehelga.
Sammenlagt tilbakemelding er god.
En spesiell takk til Håvard Dragset for initiativet og ansvaret han tok
til å arrangere og gjennomføre dugnad før stevnehelga.
Vedtak: Tatt til orientering – vedtatte saker følges opp av de
ansvarlige.

4

Økonomi
Saker vedrørende økonomi utsettes til neste styremøte 25.10.2017.
Vedtak:

5

Tatt til orientering

Rapport/saker fra utvalgene
Interne samarbeidsproblemer. Arne Espen Dillan er inhabil i denne saken.
Vedtak: Styret støtter initiativ til vasking, baking og andre aktiviteter som
gjelder bidrag til enhver stevnehelg og andre arrangementer som avholdes.

6

Handlingsplan
Saker vedrørende handlingsplan utsettes til neste styremøte 25.10.2017.
Vedtak:

7

Tatt til orientering

Samarbeid med Sandslia Ridesenter
Ingen sommerleir på Sandslia neste år.
Samarbeid mellom Sandslia Ridesenter og VORK må forbedres.
Vedtak:
Det innfører innkalling av Marit/Terje til en del av hvert
styremøte som avholdes.
Det avtales å arrangere et eget møte mellom Sandslia Ridesenter og
representanter fra VORK hvor framtidsutsikter for handlingsplanen
gjennomgås.

8

Eventuelt
Nytt styremøte vil bli avholdt 25.10.2017. Innkalling fra May Hatling med
sakliste kommer. Det oppfordres til å sende aktuelle saker til May på epost: may_hatling@hotmail.com
Vedtak:

Tatt til orientering

Møtet hevet kl. 19.00
Andrea Sørgård / ref.

