
 

 

 

Protokoll fra styremøte 21.03.19 

Sted:  Sekretariatet, Sandslia 

 

Tilstede:  Katrine Flotten, Ina Sørensen Flotten, Bodil, Arne Espen Dillan, 

Ola Dragset, Randi Nessemo, Andrea Sørgård 

 

Forfall: Christine, Inga Granlund 

 

Ikke møtt:  

 

1  Godkjenning av innkalling og sakliste 

Ingen kommentarer. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

  Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  

Kommentarer: Det er nå opprettet en ny mailadresse for VORK: 

post@vork.no 

Stevneutvalgets mailadresse: stevne@vork.no  

 Smartmedia har overtatt domenet vork.no, til samme pris som tidligere. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

2 Møteplan 2019-2020 

 Arne Espen Dillan har satt opp et forslag for plan på styremøter for ca 1 

gang i måneden ut året tom. årsmøtet 2020. 

Det foreslås møter onsdager og torsdager avvenhvert 1 gang i måneden. 

Første møte torsdag 02.05.19 
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3 Stevner 2019 

 Gjennomgang av stevneplan (D-stevner og L-stevner) for VORK i 2019.  

 

 Vedtak: Tas til orientering 

 

4  Dugnader 2019 – Hva må gjøres? 

 Materialutvalget må involveres. 

Dommerbu må kles med bordkledning, pluss at det må monteres en 

kontakt (elektrisk). Frist: Landsstevnet. 

 Hinderoppgheng i hinderbu må ordnes. 

 Ny varmtvannstank som er betalt må monteres. 

Lyden virker ikke på den ene høytaleren på høytaleranlegget. Frist: 

Landsstevnet. 

Gjerdet på utebanen må repareres (nye planker) og det burde vært malt. 

Bedre ankomst til dommerbu må ordnes (grusvei og rydde) 

Oppgraderte forhold foran inngang til sekretariat, (Strekkmetall evt. duk + 

singel) 

Bommene som ligger på Nervik på males og hentes. 

Hindervogn, med overbygg, som kan kobles på traktor eller firhjuling. 

Skilting på Sandslia Ridesenter (vann, toalett, parkering privat, parkering 

stevne osv.) 

Slå gresset rundt utebanen + rydde. Frist: Landsstevnet. 

 

Vedtak: Tas til følge. 

 

5 Betalingsterminal kiosk – bytte til Izettle 

 Vi har hatt en leieavtale med Bambora som koster kr 375,- i måneden. 

 Det er vedtatt at kostnadene skal reduseres. VORK går over til Izettle og 

har kjøpt inn en betalingstetminal på tilbud (til kr 199,-), et ladestativ og 

en ipad. Total kostnad, ca kr 3000,- 



Forskjellen på disse: På Izettle må det tastes inn som på et kasseapparat 

via en iPad som også er anskaffet. 

Izettle er kjent og benyttet i sekretariatet i 2 år allerede. 

Dette byttet bidrar til oversikt over inntektene i kiosken, og videre slik at 

regnskapspostene kan plasseres i regnskapet. Statistikk på salg kan nå tas 

ut. 

 Vedtak: Godkjent 

6 Økonomi/økonomirutiner/budsjettoppfølging 

Styret ser på budsjettet og balansen for 2018/2019. Kassabeholdning og 

likvider: Ca 60 000 kr per dags dato. Dette medfører at budsjettet må 

følges svært strukturert. 

 Klubben er avhengig av at vi i år kjører et inntektsbringende tiltak da vi 

sliter på egenkapitalen. Utleie av rytterstua må promoteres. 

Vedtak: Styret kaller inn til et medlemsmøte hvor det diskuteres hva 

klubben kan gjøre for å få inntekter. 

Styret bestemmer at det skal formuleres flere søknader til 

stipend/sponsor/støttemidler. 

 

Alle styrets medlemmer oppfordres til å lese Lov for Verdal og Omegn 

Rideklubb til neste styresmøte. 

7 Sportslig utvalg 

 I henhold til organisasjonsplanen skal styret opprette et sportslig utvalg 

for 1 år.  

 

 Vedtak: Styret utarbeider et forslag på potensielle deltakere til utvalget. 

Juniorutvalget kaller inn til et ryttermøte hvor det velges en representant 

blant rytterne som skal sitte i det sportslige utvalget. 

 

8 Ansvarlig for barneidrett 

 VORK skal ha en ansvarlig for barneidrett.  

 Vedtak: Styret forspør Torun Lersveen til rollen. 

9 Ansvarlig for politiattester 

 Alle som er tillitsvalgte i VORK skal levere politiattest. (Medlemmer av 



styret og alle utvalg). 

 Vedtak: Randi Nessemo tar ansvar for at politiattester forevistes i snarlig 

framtid. Den ansvarlige utnevnes til Randi Nessemo. 

 

10 Ansvarlige for medlemslister, innmeldinger, FB-side, E-post, nettside 

 Ola Dragset fortsetter ansvaret for innmeldinger og medlemslister. 

 Facebooksiden bør benyttes mer som promoteringskanal. Det foreslås at 

det opprettes en ren facebookside for klubben, ikke kun gruppe. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

11  Eventuelt 

Materialutvalgets nye leder: 

Arne Espen Dillan skal forespørre Odd Arild Bylund om han vil være leder 

for materialutvalget. 

 

Nye hinderstøtter: 

 Styret diskuterer saken om at Sandslia Ridesenter kan benytte seg av de 

nye aluminiumsstøttene i hindermateriellet, deretter vil VORK og 

Sandslia Ridesenter diskutere saken og komme til en enighet. 

 

Invitere andre: 

Det foreslås å invitere pensjonister, aldersheim og andre til å komme å 

oppleve Rideklubbens tilbud. 

 

Norgesserien: 

1.divisjonslaget utgår da 1 av lagets medlemmer ikke har anledning til å 

delta. 

Det er 10 deltakende ekvipasjer til Norgesserien. 

 



Klubbklær: 

 Styret foreslår at 1 eller 2 av ungdommene i klubben tar ansvaret for 

dette. 

Kurs i praktisk styrearbeid på Inderøy: 

10. april kl 18.00 – 21.00. Gratis for medlemmer av idrettslag, påmelding 

via Min Idrett. Hit bør styret sende noen. 

 

Kiosklister: 

 Praksis på kiosklister må forbedres. Randi Nessemo tar ansvaret for 

kiosklister videre. 

 

Bidrag på dugnader og stevner: 

Klubben sliter med få medlemmer til å hjelpe til på stevner og dugnader. 

Styret må bli flinkere til å publisere dugnadslistene tidligere, og oppgaver 

må delegeres. Det foreslås å kalle inn til et medlemsmøte med tema 

«Klubbens framtid». 

 

Årsmøte i NTRK: 

 Det velges representanter fra VORK til å delta på årsmøtet 1. april kl 

20.00. 

 Ola Dragset og Ina Flotten Sørensen deltar på møtet. 

Arne Espen Dillan undersøker hvor mange stemmeberettigede som 

finnes i VORK. 

 

Bytte av representasjonsklubb: 

Det er kommet to varsler om bytte av representasjonsklubb hvor et av 

ønskene ikke kan innfris før de økonomiske forpliktelser er innfridd til 

klubben. Ola Dragset undersøker dette. 

 

Juniorutvalget: 

Til neste gang bes Juniorutvalget komme med en oversikt over ønskelige 

aktiviteter i klubben (utenom stevner). 



Rytterfest: 

Stevneutvalget ønsker innspill fra juniorutvalget til arrangementet. 

  

Vedtak: Tas til følge. 

 

Neste styremøte: 02.05.2019 kl. 19.00 

  

Møtet hevet kl. 21.25 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


