
 

 

Protokoll fra styremøte 06.02.2019 kl. 19.00 – 21.00 
 

Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

Til stede:  Arne Espen Dillan, Ina F. Sørensen, Bodil Bratli,  Inga Granlund, 

Ola, Dragset, Torun Lersveen, Christine A. Eide, Kathrine Sørensen 

Moe, Andrea Sørgård Ganes 

 

Forfall: Randi Nessemo, 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 
3.1 Søknad om støtte til dommerkonferanse 2020 

Eva Letnes har søkt styret og kretsen om støtte til dommerkonferanse pålydende 

kr 4741,- . Nord-Trøndelag rytterkrets har innvilget støtte pålydende kr 2000,- 

og søker VORK om støtte til resterende beløp. 

Verdal og Omegn Rideklubb har stort utbytte av utdannet teknisk personell. 

 

Vedtak: Styret støttet Eva Letnes med kr 2700,- til dommerkonferansen 2020. 

 

3.2  Innkommende post 
Idrettsforbundet har sendt en høring om langtidsplan 2020-2024 med 

påmeldingsfrist i januar. På grunn av kort påmeldingsfrist var det ingen fra 

styret i VORK som hadde anledning til å delta på dette. 

 

Vedtak:  Tas til orientering. 

 

 

 

 



3.3 Nord-Trøndelag rytterkrets 
Det er avholdt møter i kretsen på ettermiddagstid utvalgte ukedager. Ugunstige 

møtetidspunkt har gjort at juniorrepresentantene i VORK ikke har hatt anledning 

til å komme på disse møtene. 

 

Kretsen ønsker fullstendig informasjon om utøvere fra klubben som hevder seg i 

nasjonale og internasjonale stevner.  

 

Kretsen etterspør om VORK ønsker å arrangere Top Spec Cup og Hööks Cup 

under sine stevner. Tilbakemeldingsfrist er 06.02.20. 

 

Vedtak:  Stevneutvalget følger opp saken. 
 

3.4 Dommerlister 

Teknisk personell (dommer og Stewart 2) er tildelt til landsstevnet i 

mai 2020. 

 
Vedtak:  Tas til orientering. 

 

4 Status økonomi 
Kortbåndssalget var en stor suksess. Styret formidler at medlemmene i VORK gjorde en 

kjempeflott innsats her. Salget resulterte i overkant av 20.000 kr inn i klubbkassa. 

Eksakte tall vil framlegges på budsjettmøtet som avholdes før årsmøtet. 

Status i klubbkassen per i dag er ca. 48.000 kr. Positiv likviditet og må forvaltes i 

henhold til budsjettet. 

 

Det planlegges dugnadssalg av tulipaner til påske. Salget vil foregå av medlemmene i 

form av forhåndssalg, på samme måte som kornbåndene. 

 

Tips til Aktiv Eiendom v/ Eli Anita Valbekmo om mulige eiendommer/boliger til salgs 

har resultert i totalt kr 6000,- til klubben. 

 

Det vil jobbes aktivt med å få sponset ulike klasser under stevnene, henholdsvis kr 

1000,- per klasse. Her vil klassen representeres av sponsorbedrift, samt at logoen deres 

vil publiseres i Equipe. 

 

Avregningene i forhold til KM 2018 og 2019 mangler fra noen klubber. Dette skyldes 

antagelig en adressefeil. 
 

 

Budsjett: 
Prisoverslag for nytt totallydanlegg er ca. 40.000 kr. Styret diskuterer mulighetene for 

innkjøp av nytt lydanlegg. Likviditeten må først fordeles i nødvendige poster i 

budsjettet før det kan avsettes midler til lydanlegg.  

 

Vedtak: Det vil arrangeres dugnadssalg av tulipaner med utlevering 04.03.20. 

Forhåndssalg fram til denne datoen, 10 buketter (15 tulipaner per bukett) 

per familie, men ingen øvre grense. Dette vil kommuniseres til 

medlemmene fortløpende. Pris per bukett blir kr 100,- 



Det vil avsettes 20.000 kr til lydanlegg for 2020 og 20.000 kr for 2021. 

 

Andrea formulerer et infoskriv om dugnadssalg av tulipaner til 

medlemmene. 26.02 er frist for å melde inn hvor mange buketter over 10 

som er solgt. 

 

5 Status stevneutvalg 
Nytt klubbstevne avholdes 07. - 08.02. Her er det flere startende enn FERD 

Rideskolecup; ca. 27 startende fredag og ca. 40 startende lørdag. 

 

Det er behov for nye, mer solide start- og målmarkeringer til tidtakercellene. 

 

Finalen i Klubbcupen avholdes i mars, med påfølgende klubbcupfest 07.03. 

Klubbfest 07.03 kl. 17.00: 

Det vil serveres mat og snacks, og det blir premieutdeling. Det opprettes et arrangement 

på Facebook for å anslå hvor mange som kommer. Det er lov å møte i rideklær. 

 

Landsstevnet avholdes 22.-24. mai.  

 

Teknisk personell: 

Klubben har stort behov for mer teknisk personell. Stewart II-kurs avholdes snart. 

Sprangdommere, dressurdommere og Stewart er ønskelig. 

Dette vil kommuniseres på begge Facebook-gruppene hvor interesserte kan sende e-post 

til stevne@vork.no. Eventuelle spørsmål kan stilles til Ina F. Sørensen. 

Vedtak:  Andrea lager arrangement for klubbfest på Facebook, og formulerer et skriv om 

behov for teknisk personell, samt undersøker mulighetene for å få laget nye start- 

og målmarkeringer. 

Randi har kontroll på premier til helgens stevne. Kathrine og resten av 

juniorutvalget tar ansvar for underholdning på klubbfesten. 

 

6 Status kioskutvalg 
Kioskutvalget har handlet varer fra Nær Engros som ble hentet forrige uke. Det har vært 

bra handel under de avholdte stevnene som bidrar positivt til likviditeten. 

Kiosken har vært svært mye bemannet på tildelte kioskvakter. Dette er flott gjort av 

medlemmene og resulterer i større inntekter for klubben da åpen kiosk = bedre salg. 

 

Koden i kiosken vil byttes fra uke 11. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

7 Fremtidig organisering 
Styret diskuterer hvordan rideklubben kan organiseres best mulig i framtiden. Per i 

dag har vi ca. 25-30 tillitsvalgte i forskjellige verv. Styret diskuterer muligheten for 

å begrense antall utvalg og heller velge flere styremedlem som har et overordnet 

ansvar og representerer det som ellers ville vært et utvalg. Uavhengig av dette vil 

stevneutvalget bestå for å beholde kontinuiteten for stevnene.  

Dette vil resultere i et tettere samarbeid mellom de ulike utvalgene i VORK. 

mailto:stevne@vork.no


 

Vedtak: Følges opp, Arne Espen formulerer et skriv for å presentere dette forslaget 

ytterligere.  

 

Det er kommet nye regler i forhold til framgangsmåte for klubbytte for 

medlemmene. Nytt av sesongen er at overganger blir gjennomført gjennom Min 

Idrett for utøvere og Sportsadmin for klubbene. Ny og gammel klubb får beskjed om 

å godkjenne overgangen ila 7 dager, ellers skjer overføringen automatisk. 

 

Vedtak:  Tas til orientering. 

 

 

8 Sponsormidler – plan for dette 
Frøseth AS tar imot sponsorsøknader med første frist 1. mai. 

Styret ønsker å formulere en søknad til dette. 

 

Sparebank 1 SMN tredobler støtten til gode formål i Midt-Norge. Søknaden er ikke 

åpen enda, men det er åpnet for å melde innspill til hva samfunnsutbyttet skal gå til. 

Styret ønsker å søke om dette når søknaden åpner.  

 

Vedtak: Styret forspør Inga Granlund om å formulere en søknad til Frøseth AS. 

 

9 Eventuelt 

9.1 Fornyelse av leieavtale med Sandslia Ridesenter i forbindelse med 

spillemidlersøknad. 
Eli etterspør oppdatert leieavtale med Sandslia Ridesenter for å kunne ferdigstille 

søknad til støtte for spillemidler. 

 
Vedtak:  Eli Anita Valbekmo følger opp saken. 

 

Diverse: 
 Det er behov for lys og en stikkontakt (ute) i dommerbua. Stekeovnen i kiosken er klar 

for utskiftning. 

 

 Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

Neste styremøte:  26.02.20 kl.019.00 

Budsjettmøte i forkant av årsmøtet avtales internt. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 21.00 



Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


