Protokoll fra styremøte 8. juni 2017 kl. 19.00 – 21.00
Sted:

Sekreteriatet, Sandslia

Tilstede:

May Hatling, Inger Lise Aune, Andrea Sørgård Ganes, Ola Dragset.

Forfall:

Tine Kristiansen Tessem, Svenn-Arne Lersveen

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
- Priser i kiosken:
Diskuteres nye kioskrutiner for Verdal og Omegn Rideklubb (heretter
VORK). Det er ønskelig om sunne alternativ i kiosken ved både treninger
og stevner.
Forslag på nye kioskrutiner skal gjennomgås med kioskutvalget.
- Klubben online:
Diskuteres om vi skal fortsette å bruke klubbadmin., eller om vi skal bytte
til Klubben online.
Det vedtas at vi undersøker flere muligheter.

- Besøk fra forbundet ang. opptaket i veiviserklubb:
Det vil bli arrangert et medlemsmøte med representant fra forbundet, dato
ikke satt. Vi kombinerer dette med kurvfest og hyggelig sammenkomst for
alle medlemmene i VORK.
Vedtak:

Tatt til orientering

4

Økonomi
Forslag om at alle som har fått medlemskontingenten purret to ganger
automatisk blir utmeldt av klubben.
Det er ønskelig om en medlemsansvarlig i klubben.
Forslag om gebyr for de som ikke stiller til kioskvakt.
Vedtak:

Tatt til orientering – følges opp

5

Rapport/saker fra utvalgene
Ingen innkomne saker.

6

Handlingsplan
Klubbcup vil bli arrangert 20.01.2018, 10.02.2018 og 17.03.2018.
Vedtak: VORK er positiv til klubbcup og det vil bli arrangert.
D-stevne i dressur:
Stevneutvalget har god kontroll på stevnet.
Forslag om innføring av loddsalg på stevner– lynlotteri.
Når det gjelder mannskapslistene for stevnet vil disse bli sendt ut tidligere
ved neste stevne for å teste om det fungerer bedre.
Vedtak:

7

Tatt til orientering

Samarbeid med Sandslia Ridesenter
Oppsummering av hva som ble gjennomgått på forrige styremøte.
Det mangler kun bunn og gjerde for å få til en ridebane til. Forslag om å
undersøke om det er muligheter for støtte til ny ridebane.
Vedtas at dette tas opp på årsmøtet.
Ønsker VORK å delta med medlemmer til ponnileiing på diverse
arrangement?
Styret er positiv til denne muligheten.
Vedtak:

Tatt til etterretning – følges opp

8

Eventuelt
Opprettholdelse av Eva Letnes DD2-autorisasjon. Det undersøkes om
kretsen dekker dette.
Vasking av klubbhusets 1. etasje:
Foreslås at dette blir et punkt på funksjonærlisten/dugnadslisten før stevnet.
Inger Lise Aune tar ansvar for å ordne denne listen.
Premier til stevnet:
Forslag fra styret til premieansvarlig at vi i framtiden benytter oss av
gavekort som premiering til stevne.
Vedtak:

Tatt til orientering

Neste styremøte: 29.11.2017 kl. 17.30
Møtet hevet kl. 21.00
Andrea Sørgård Ganes / ref.

