
 

 

Protokoll fra styremøte 20.11.2019 kl. 19.00 
 

Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

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

Ola Dragset, Torun Lersveen, Christine A. Eide, Andrea Sørgård 

Ganes 

 

Forfall: Inga Granlund 

 

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 
Referat fra styesmøtene vil i framtiden bli publisert på den offisielle 

facebooksiden til rideklubben slik at medlemmene kan holdes oppdaterte. 

 

Det er avholdt møte i Kretsen om sammenslåing av STRK og NTRK. 

Dette til orientering. Ingenting er vedtatt foreløpig. 

 

Samarbeid NH/LH Midt-Norge 

Det er kommet en forespørsel om samarbeid fra Nordlandshest/Lyngshest 

Midt-Norge med forespørsel om dugnadspersonell fra klubben, inntil 10 

personer. Dette har blitt gjort 2 år tidligere. 

Klubben stiller med sekretariat og kiosk og får all inntekt fra kiosksalg, 

samt 4000 kr fra NH/NL Region Midt-Norge. 

Dette arrangementet medfører ingen utgift for klubben. 

 

Terminlistemøte 26.11 

Det avholdes terminlistemøte 26.11 kl. 18.00 på Mære Landbruksskole. Ina 

F. Sørensen møter fra Stevneutvalget. 



 

 Vedtak: Styret gir tilbakemelding til NH/NL Region Midtnorge om 

at klubben ønsker et samarbeid neste år. 

 

4 Status økonomi 

Likviditeten i klubben er rimelig bra, ca 30 000,00. 

Rideklubben har fått 5000 kr fra NTRK for å ha arrangert KM. 

Kornbåndsalget gitt svært bra. 

 

Det forespørres muligheten til å betale medlemskontingenten via Vips. Det 

er uhensiktsmessig med tanke på oversikten og registrering i forhold til 

regnskap/budsjett. 

 

Vedtak: Betalingsfrist for innbetaling av kornbånd settes til 01.12.19 

 

5 Status stevneutvalg 
Sesongen har gått svært bra. Det er arrangert masse gode stevner som også 

har fått svært gode tilbakemeldinger. Dette ryktet må vi beholde. 

Det må jobbes mer aktivt med rekruttering. 

 

Rideskolestevne 

Det arrangeres rideskolestevne 29.- 30.11. Her bør Klubben være synlig for 

rekruttering. 

Det vil legges fram innmeldingsblanketter som ryttere til ridesklolestevne 

kan fylle ut for å bli medlem, gratis kontingent ut året. Faktura for 

medlemskontingent kommer som normalt i januar 2020. 

 

Rutinebeskrivelse 

Det foreslås at det lages en enkel rutinebeskrivelse på stevnedager over hva 

som må gjøres, tilnærmet som en sjekkliste slik at ikke situasjoner som 

f.eks manglende lyd ute ikke gjentar seg på stevner videre. 

 

Klubbcup og rideskolecup 2020 

Det blir arrangert klubbcub i dressur og sprang 17.-18.01.20 (rideskolecup 

samtidig, men det foreslås lørdag med halv oppstallingspris), 07.-08.02 og 

06.-07.03. 

Hjemmesiden til klubben må være klar til terminlisten publiseres. 

 

Utdanning av personell 

Det er stort behov for utdanning av nytt teknisk personell (bl.a 

sprangdommer og steward).  

 

 



Statuetter for klubbmesterskap 

Statuttene skal endres så de blir godkjent i god tid. 

 

Klubbjakker 

Arne Espen snakker med Intersport på førstkommende tirsdag. 

 

Vedtak:  Til orientering. 

6 Status kioskutvalg 

På sprangstevnet som ble avholdt 09.11 kom det ca 2500,- inn i kiosken. 

På dressurstevnet forrige helg (16.-17.11) kom det inn ca 2000 kr på hele 

helgen. 

Det er kommet inn ca 600 kr i kiosken for hver kveld den er holdt åpen i 

den siste perioden. 

Det er ønskelig med en oversikt over omsetning i kiosken. Da må varenes 

kostpris legges inn i iZettle. 

Vedtak:  Det gjennomføres en varetelling og varebeholdning oppdateres 

fra 01.01.20 slik at omsetningen blir lettere å hente ut. 

 

Smart idrettsmat 

Det sponses kjøleskap fra Tine og varer beregnes varer fås levert på døren. 

Smart idrettsmat må vurderes for framtiden. 

 

Vedtak: Det opprettes et kundeforhold med Smart Idrettsmat. 

 

7 Fremtidig organisering 
 

Vedtak: Tas til følge. 

 

8 Sponsormidler – plan for dette 
Styret har etterspurt, men ikke fått tilbakemelding om forklaring på 

prisforskjellen på hjemmesiden vs. tilbud.  

 

Vedtak: Sponsorhinder i sponsorbrevet utgår. 

 

 

 

 

 



9 Spillemidler 
Prosessen er godt i gang, god dialog med Verdal kommune. Eventuelle 

midler tildeles først i 2021. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

10 Saker fra juniorutvalget 
Ingen innkommende saker fra juniorutvalget. 

 

Torunn går inn som en «mentor» for juniorutvalget. Slik blir hun en direkte 

link fra juniorutvalget til styret slik at styret også holdes oppdatert om saker 

som tas opp og planlegges i juniorutvalget. 

 

Vedtak: Til orientering. 

 

11 Eventuelt 

Medlemsorientering/medlemspleie 

Klubbens medlemmer savner en oppdatering over hva som skjer i klubben.  

Det er ønskelig med kaffeservering etter arrangerte dugnader. 

 

Vedtak: Det vil bli servert kaffe etter hver dugnad. Det blir arrangert et 

medlemsmøte i nærmeste framtid. 

 

Medlemsmøte: 

Det skal avholdes et medlemsmøte, invitasjon sendes fortløpende. Det blir servert 

mat (tacosuppe) og snacks. Orientering om dagens status og framtidige planer. 

Juniorutvalget kjører Kahoot. Torunn og Ola tar med Foccacia brød, Andrea 

oppretter arrangement på FB. Det blir premieutdeling. Påmeldingsfrist 10.12 kl. 

20.00. Valgkomiteen (May, Siri og Donna) ønskes til møtet for å informere om 

hvem som er på gjenvalg. Årsmøtedato (torsdag 19.03.2020 kl. 19.00) vil bli 

formidlet.  

Vi informerer om temakveld på nyåret og spør medlemmene om hva som er 

ønskelig.  

 

Vedtak: Det blir arrangert medlemsmøte torsdag 12.12 kl. 19.00-21.00, styret 

møter kl. 18.00 og avholder et kort møte først. 

 

 



 

Neste styremøte: 12.12 kl. 18.00 

 

Møtet hevet kl. . 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 

Velkommen til medlemsmøte 

Vi arrangerer et medlemsmøte 


