
 

 

Protokoll fra styremøte 19. mars 2017 kl. 17.00 – 19.00 
 

Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

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

Andrea Sørgård Ganes, Ola Dragset, Jimmi Hestegrei, Bodil Bratli,  

  Randi Nessemo,  

 

Forfall: Svenn-Arne Lersveen, Anita Lunde 

 

 

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 

 Nuts Company – tilbud om kjøp av nøtteposer for salg i klubben 

 Diskusjon: Tine, Arne Espen, Inger Lise, Andrea 

 Vi kjøper ikke inn, begrunnet med faren for allergi – May svarer avsender. 

  

 Årsmøteprotokoll – ferdig signert og blir tatt videre ihht. regelverk. 

 Disposisjonsrett til konto – Ola og May – Ola ordner dette. 

 Referat fra årsmøte i kretsen – ref. 

Ref. fra årsmøte Verdal Idrettsråd, May og Tine deltok 

 Vedtak: Tatt til orientering 

  

4 Økonomi 

Ola refererte status – har godt med penger på konto, og ingen store utgifter. 

Innkjøp av elektronisk tidtakerutstyr -  opptak av lån, søknader om midler 

til fond og legat, diskusjon.  

Arne Espen og Ola innhenter tilbud på lån fra ulike banker. 

Mange fond å søke på – alle bør være obs på dette og delaktig i 

søknadsprosessen. 

Sponsorutvalg – Ola, Arne Espen, Andrea, Jimmi og Olav utgjør dette 

utvalget, de avtaler møte og videre arbeid.  

 

Sommerleir – diskusjon om opplegg og økonomi, regelverk ifbm. 

overnatting – Arne Espen sjekker regelverk. 

Ola orienterte om avtale med levering av brus og leie av skap til denne. 



Disse hadde ordet en eller flere ganger: Arne Espen, Ola, Jimmi, May, 

Tine, Inger Lise, Bodil,  

Vedtak: Tatt til orientering 

 

5 Rapport/saker fra utvalgene 

Stevneutvalg: Må finne løsning på begrensning av sand og lort utenfor 

inngangen til hallen og sekretariatet – materialutvalget tar seg av dette. 

Ref. fra klubbcupen – vellykket, både arrangementsmessig og økonomisk. 

Tar sikte på ny cup til høsten. Forberedelse i god tid til landsstevnet i mai. 

 

Materialutvalget informerte om at det vil bli avholdt dugnad på vårparten. 

 

Kioskutvalget: Godt resultat under stevnet, kiosklistene må kvalitetssikres 

bedre – diskusjon om muligheter for å gjøre den bedre. Legge ut liste på 

styresida på FB til gjennomsyn før distribusjon. Legges ut for en mnd. i 

gangen, og de som er satt opp tagges. 

Disse hadde ordet: Arne Espen, Inger Lise, Andrea, May, Bodil, Andrea, 

Ola, Tine, Randi 

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

 

6 Handlingsplan 

Oppgradering av hindermateriell – koordinering mellom material- og 

stevneutvalg – Ina blir kontaktet 

Forslag om loddsalg på stevner – kan gi god økonomisk uttelling. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

7 Samarbeid med Sandslia Ridesenter 

Marit blir kontaktet ifbm. deltakelse på styremøter, innmelding av saker 

hun ønsker å diskutere med styret, og omvendt. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

8 Eventuelt 

 Nyvalgt styremedlem Andrea presenterte seg selv 

 Innherred Ridehall – spørsmål om disponering av hallen – May sjekker 

Orientering om kjørestevne med kort innføring av banebygging og opplegg 

Politiattest til alle i styret utdelt. May ansvarlig. 

Sette opp møteplan for året: May setter opp forslag og legges på FB-

gruppen – i hovedsak annenhver måned. 

AU settes i arbeid ved behov. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Møtet hevet kl. 19.00 

Randi Nessemo / ref. 


