
 

 

Protokoll fra styremøte 18.09.2019 kl. 19.00 – 21.00 
 

Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

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

Inga Granlund, Ola, Dragset, Torun Lersveen, Christine A. Eide, 

Andrea Sørgård Ganes 

 

Forfall:  

 

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 
 Ingen saker. 

 

4 Status økonomi 

Ola har ordet. Begrenset likviditet i klubbens økonomi. 

Monteringskostnader av varmestyring i klubbhuset pålydende Kr 14 000: 

Kr 7500,- i rørleggerutgifter  

Kr 6500,- i elektrikerutgifter. 

Det stilles spørsmål om klubben skal dekke kostnader for brodering av 

klubbjakker til startende i NM (pålydende kr 2650,-). 

 

Styret ønsker en skriftlig rutine om hva som skal dekkes av startende 

ekvipasjer som representerer Verdal og Omegn Rideklubb i framtiden. 

 

Vedtak: Styret dekker ikke utgiftene på brodering av klubbjakker. 

 

 

 



 

Inntektsmuligheter 

Det er forventet noe inntekt på startavgifter til helgas stevne, samt 

innkommende kroner i kiosken. 

Det diskuteres hvilke muligheter klubben har til inntjening, og det foreslås 

dugnadssalg av kornbånd, utført av klubbens medlemmer. Antall: 500 stk. 

 

Vedtak:  Klubben skal innføre dugnadsalg av kornbånd. Ola undersøker 

muligheter for leverandør av kornbånd og bestiller avtalt 

antall. 

 

Klubbens valg av sparebank 

Det skal undersøkes hvorvidt det er mulig å få en bedre avtale og 

hovedbankforbindelse (sponsor) mellom klubben og banken. 

 

Vedtak: Arne Espen og Ola tar ansvar for å undersøke dette. 

 

5 Status stevneutvalg 
Mange påmeldinger til helgas dressurstevne, det er også et godt antall 

funksjonærer.  

Det er opprettet klubbklasser, dette muliggjør at ryttere uten lissens kan 

starte. 

Invitasjon til KM er godkjent. 

 

Sprangstevne 27. - 28.09: 80 starter. Det skal kjøres live-resultater. 

Verdal og Omegn Rideklubb har en positiv omtale for arrangerte 

stevner. Dette må vedlikeholdes. 

 

I november arrangerer Verdal og Omegn Rideklubb KM i sprang (9.11) 

og dressur (16. og 17.11). 

 

Premiesløyfer 

Det er forespurt innkjøp av 100 sløyfer. 

 

Vedtak:  Det blir kjøpt inn premiesløyfer. 

 

6 Status kioskutvalg 
Det skal forespørres matvarebutikker/bakeri om sponsing av 

ingredienser til mat som skal selges. 

 

Det ønskes innføring av rutiner for innkjøp av vaskemidler og andre 

nødvendigheter for at kiosken skal kunne drives. 

 



I tillegg er det behov for brukermanual til nettbrettet som benyttes i 

forhold til betaling. 

Ukesansvarlig må bli flinkere til å følge opp sine kioskuker og 

videreformidle varsel til de som skal betjene kiosken. 

 

Vedtak: Randi lager et utkast av brukermanualen som styret skal gi 

tilbakemelding på.  

Rutiner i forhold til påminnelse av kioskvakter skal bedres. 

 

 

7 Fremtidig organisering 
Denne saken vil bli prioritert på neste styremøte. Herunder 

ansvarsfordeling av ulike oppgaver, hvilke utvalg som skal være 

gjeldende, hvordan innhenting av representanter i utvalgene skal foregå, 

utforming av klubbhåndboken, årshjul, OneDrive-mappe hvor alle 

dokumenter skal samles, osv. 

30 medlemmer, dvs. 20% av medlemsmassen i klubben, har et gitt verv 

i Verdal og Omegn Rideklubb. Det skal diskuteres hvordan disse 

ressursene skal organiseres. 

 

Vedtak: Det arrangeres et ekstraordinært styremøte hvor det fremmes et 

AU som leder møtet. AU består av Ina, Arne og Randi. Det 

ekstraordinære styremøtet blir satt av AU. 

 

8 Sponsormidler – plan for dette 
Sponsorsøknader  

Styret må prioritere å sende søknader til organisasjoner i forhold til 

sponsormidler. 

Sponsorsøknaden skal inneholde sum og synlighet, og være en 

standardmal som sendes til avtalte bedrifter. 

 

Frøseth har søknadsfrist 30. november for søknad om sponsormidler. 

 

 

NTE – Laget mitt 

Styret må fronte Verdal og Omegn Rideklubb i NTE - Laget mitt. 

 

Vedtak: Inga og Arne Espen er ansvarlig for opprettelse av 

sponsorsøknaden. Randi er ansvarlig for NTE – laget mitt. 

 

 

 

 



9 Eventuelt 

Dugnader 

Det skal varieres hvilke dager og tidspunkt framtidige dugnader skal 

arrangeres.  

Det er alltid en utfordring å få medlemmer til å møte opp på dugnader. 

Det skal åpnes for muligheter til å gjennomføre dugnadsoppgaver på 

ønskede tidspunkt. Da må det kommuniseres hvilke oppgaver som må 

utføres i god tid, og dugnadene må planlegges i god tid. 

 

Vedtak:  Tas til følge på neste styremøte.  

 

Medlemsaktivitet 

Juniorutvalget har forespurt en medlemskveld. Denne kan arrangeres i 

forbindelse med KM, hvor premieutdeling etter KM blir gjennomført. 

 

Det foreslås å arrangere en klubbkveld med tema førstehjelp.   

 

Vedtak: Det skal arrangeres en klubbkveld. 

 

 

Neste styremøter:  16.10.2019 kl. 19.00-21.00 

 

 

 

Møtet hevet kl. 21.15 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


