Protokoll fra styremøte 04.03.2019 kl. 19.00 – 21.00
Sted:

Rytterstua, Sandslia

Tilstede:

Arne Espen Dillan, Ina F. Sørensen, Bodil Bratli, Inga Granlund,
Ola, Dragset, Christine A. Eide, Andrea Sørgård Ganes

Forfall:

Randi Nessemo, Torun Lersveen

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
a. Innkommende post
Gjennomgang av rapport om kostnadsnivået i barne- og
ungdomsidretten.
Det informeres om muligheten til å gå over fra Min Idrett til
idretten.online.
b. Temperaturmåling i klubben
Vi har fått sponset en postkasse av OBS Bygg Verdal som skal
brukes som forslagskasse. Medlemmene skal oppfordres til å poste
forslag, kritikk, ideer ol. i kassen som framover skal gjennomgås
som et fast punkt på styremøtene.
Det vil sendes ut en anonym spørreundersøkelse til medlemmene
etter årsmøtet hvor temperaturen i klubben måles. Resultatene fra
denne meningsmålingen skal gjennomgås på et medlemsmøte i
forhold til klubbens forbedringspotensial.

c. Lovnorm for idrettslag
Det er av Idrettsstyret vedtatt en lovendring 23.10.19, gjeldende fra
01.01.20. Denne gjennomgås.
Vedtak: Vi beholder og fortsetter å benytte Min Idrett i VORK.
Ny lovnorm for Verdal og Omegn Rideklubb vedtas.
Det skal fastsettes en dato etter årsmøtet hvor det vil bli avholdt et
styremøte med tema «hvordan kan klubben bli bedre?»

4 Status økonomi
Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 gjennomgås. Kontoene bør deles
opp mer i forhold til både iZettle og vipps for å få et mer oversiktlig
regnskap i framtiden.
Vedtak: Regnskap 2019 og forslag budsjett 2020 er framlagt og
gjennomgått.

5 Status stevneutvalg
God påmelding på fredagens stevne, ikke like stor påmelding på lørdag
foreløpig.
Klubben har behov for teknisk personell.
Vedtak: Tas til orientering.

6 Status kioskutvalg
Ingen saker.

7 Fremtidig organisering
Ingen saker.

8 Sponsormidler – plan for dette
Det foreslås pizzalotteri hvor vi undersøker med Pizzabakeren om de
kan sponse gavekort som premier til lotteriet.
Vedtak: Saken tas på neste styremøte med nytt styre.

9 Eventuelt
Informasjonsdeling
Det foreslås et informasjonsskriv/nyhetsbrev som sendes til
medlemmene med informasjon om status i klubben, framtidige planer
osv.
Klubbklær
Forslag til at G-sport kommer til et medlemsmøte og holder en stand
hvor medlemmene kan bestille klær.
Vedtak: Tas til orientering.

Møtet hevet kl. 21.30
Andrea Sørgård Ganes / ref.

