Protokoll fra styremøte 21.08.2019 kl. 19.00 – 21.00
Sted:

Rytterstua, Sandslia

Tilstede:

Arne Espen Dillan, Ina F. Sørensen, Randi Nessemo, Bodil Bratli,
Inga Granlund, Andrea Sørgård Ganes

Forfall:

Ola Dragset, Torunn Lersveen

Ikke møtt: Christine Alvestad Eide
1

Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen kommentarer.
Vedtak:

2

Godkjent

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Ingen merknader.
Vedtak:

Godkjent

3 Innkommet post / referatsaker
Gjennomføre klubbsatsingsprogram så Verdal og Omegn Rideklubb blir en
veiviserklubb.
Vedtak:
Arne Espen tar kontakt med kontaktperson for å undersøke.
Trønderidrettens møteplass avholdes på Steinkjer 26.10.19.
Vedtak:
Tas til orientering.
Støtte til dressurdommerkurs
Eva Letnes søker om støtte til dressurdommerkurs pålydende kr 2212,Styret vedtar at Verdal og Omegn Rideklubb dekker dette beløpet.
Vedtak:

Godkjent

Statusposter fra de ulike utvalgene er ønskelig inn på saklisten til
styremøtene.
Vedtak:
Tas til følge.

Det planlegges en dugnad 7. September hvor arbeidsoppgaver og
ansvarspersoner defineres i forkant av dugnaden. Kaffe- og
vaffelservering.
Vedtak:

Det avholdes dugnad. Det opprettes et facebookevent.

Landsstevne 2020
Det er søkt om landsstevne 22. - 24.05.20.
Vedtak:

Følges opp videre.

NM i dressur avholdes ved Fredriksborg Ridesenter. Startende
representanter fra Verdal og Omegn Rideklubb
Vedtak:

Klubben kan bidra med å dekke startkontingentene. Opprette
et presseoppslag og et skriv med forespørsel om støtte.
Ina F. Sørensen og Arne Espen Dillan oppretter et skriv og
kontakter media.

Ungdomssamling ved Starum 3.- 6. september.
Vedtak:

Klubben tar imot søknader til støtte fra interesserte.
Søknadsfristen er 1. september.

Arrangørkonferanse på Lillestrøm 12.10.19. Klubben burde hatt en
representant til stede.
Vedtak:

Styret undersøker med økonomiansvarlig om dette kan dekkes.

Høyttaleranlegget
Høyttaleranlegget på området er svært ustabilt og delvis ødelagt. Det
foreslås å sette opp nytt høyttaleranlegg som en foreslått sak til budsjettet
for 2020.
Vedtak: Styret kommer til å arbeide videre med denne saken.

Premieskap
Det er behov for et premieskap til rytterstua.
Vedtak: Bodil Bratli tar ansvar for å skaffe dette.

Pizzakveld
Juniorutvalget ønsker å arrangere en hyggekveld for de startende i KM.
Vedtak:
Styret støtter dette.

G-sport og Bente Holthe ønsker å komme til et klubbstevne for å selge et
utvalg ridesokker til en symbolsk sum.
Vedtak:

Styret er positiv til dette

Rent idrettslag
Ina F. Sørensen ønsker å overta ansvaret for dette. Styret anser dette som en
viktig sak å prioritere.
Vedtak:

Godkjent

Hjemmeside og OneDrive
Hjemmesiden må oppgraderes. Det er også behov for en felles
lagringsplattform for dokumenter.
Vedtak: Arne Espen Dillan tar ansvar for å opprette konto på OneDrive,
Arne Espen Dillan, Randi Nessemo og Andrea Sørgård samles for å se på
hjemmesiden.

Start og målmarkering
Vedtak:

Følges opp på neste styremøte

D-stevne i sprang
Det er planlagt et distriktstevne i sprang i september. Medlemmer i klubben
forespør flere av disse.

4

Økonomi
Ingen saker

5

Rapport/saker fra utvalgene
Ingen saker
8 Eventuelt
Ventilasjonsanlegget
Anlegget er ikke i bruk. Styret undersøker om det er mulig å selge dette.
Vedtak:

Følges opp av Arne Espen Dillan

Hest i trafikken 30. august
Det avholdes opplegg med demonstrasjoner og debatt på Mule kl 16.00
Vedtak:
Til orientering
Halvårsmøte på Nossum.
Det avholdes et møte om videre handlingsplan på Nossum 21.08.19.
Vedtak:
Til orientering
KM og NM
Det er to ponnilag og ett hestelag påmeldt med representanter fra Verdal og
Omegn Rideklubb til KM førstkommende helg som
avholdes på Solheim.
Fire ekvipasjer fra Verdal og Omegn Rideklubb er påmeldt NM.
Vedtak:
Til orientering
Det er påmeldt ett lag med representanter fra Verdal og Omegn Rideklubb
på KM kjøring som avholdes på Mære.

Neste styremøter:
18.09.2019 kl. 19.00-21.00
16.10.2019 kl. 19.00-21.00

Møtet hevet kl. 21.00
Andrea Sørgård Ganes / ref.

