
 

 

Protokoll fra styremøte 26.02.2019 kl. 19.00 – 21.00 
 

Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

Til stede:  Ina F. Sørensen, Randi Nessemo, Bodil Bratli,  Inga Granlund, Ola, 

Dragset, Andrea Sørgård Ganes 

 

Forfall: Arne Espen Dillan, Christine A. Eide, Torun Lersveen 

 

Ikke møtt:  

 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Ingen merknader. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  

Merknader: Korrigert overskudd for kornbåndsalg i forrige protokoll. 

Overskuddet ble i overkant av 20.000 kr. 

Korrigert punkt 7 i forrige protokoll. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

3  Innkommet post / referatsaker 
a. Tre representanter til årsmøte i NT Rytterkrets. 

Det er behov for tre representanter fra VORK til årsmøte i NTRK. Det foreslås 

at denne saken tas på årsmøtet. 

 

b. Melding om overgang: 

Det er meldt overgang av Martine Brigtsen fra LINK til VORK og Andrea 

Rygvold fra VORK til STKJ. 

c. Støtte til FERD Comeback Cup 

Mari Liaklev Trønnes søker om støtte for reise og opphold under deltakelse av 

finalen i FERD Comeback Cup På Norwegian Horse Festival i Lillestrøm 13.-

16.02.2020. 

 

 



d. Sponsorsøknad 
Det er kommet en positive tilbakemeldinger på søknad om sponsorklasser til 

stevnet. Dette er fra Talde Prosjektstyring AS. Vi har også mottatt to avslag. 

Hageland sponser ett dekken til en klasse. 

 

e. Stevneutvalg ber om innspill 

Forbundsstyret skal komme med en anbefaling innen 31. mai 2020, med forslag om 

tiltak og videre arbeid. Stevneutvalget i VORK ser videre på denne saken. 
 

Vedtak: Det skal formuleres retningslinjer for reisegodtgjørelse til stevner for framtidige 

søknader. 

Klubben dekker kr 1000,00 i reisegodtgjørelse til FERD Comback Cup for Mari Liaklev 

Trønnes. 

 

4 Årsmøtesaker 

Innkalling til årsmøte 
Inga har tatt ansvar for innkalling til årsmøte og sendt denne på e-post. 

Mottakeradresser er tatt med utgangpunkt i medlemslisten. 

 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten økes for 2021. 550 kr enkeltmedlemsskap og 650 kr 

familiemedlemsskap. 

 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

5 Eventuelt 

Økonomi: 

Kontoplan: 
I forhold til VIPS er det ønskelig at det for framtiden ordnes en egen kontoplan slik 

at inntekter i sekretariatet, kiosken og medlemskontingent kan deles opp slik at det 

kan tas ut egne rapporter. 
 

Aktiv eiendomsmegling  
VORK får en sum for hvert tips om mulige boligsalg, hittil kr 6000 kr inn i 

klubbkassa. Aktiv ønsker å synliggjøres slik at samarbeidet kan fortsette. Et 

reklameskilt innebærer en kostnad, styret skal ta en dialog med Aktiv vedrørende 

profilering og forslag til avtale. Inga tar kontakt med Eli for videre avtale med 

Aktiv. 

 

Tulipansalg 
Tulipansalget ble kommunisert på facebook. Det bekreftes at salget burde vært 

kommunisert per e-post i tillegg. Det opprettes et innlegg på Facebooksiden hvor 

medlemmene bekrefter antallet tulipanbuketter de har solgt. Styret vedtar at de som 

har forhåndssolgt kan hente ut ved første utlevering 04.03, mens de som enda ikke 



har solgt noen buketter får utsatt utleveringen av tulipanene med en uke. Inga påtar 

seg ansvaret for å sende ut et nytt infoskriv per mail slik at vi er sikre på at alle 

mottar informasjonen. 

 

Klubbfest 07.03.20 
Ansvarsfordeling for maten som skal serveres: 

Ola tar ansvar for å få sponset grønnsaker til salaten, Arne Espen tar ansvar for å 

lage to focaccia, Andrea baker to langpanner med kake, Christine stiller med 

elgkjøtt og Randi tar ansvar for å forberede gryteretten. 

 

Ny organisering 
Styret skal ta stilling til forslag om organisering av nytt styre og kommunisere 

styrets interne Facebookgruppe. 

 

Facebooksiden (offisiell) 
Inga blir webansvarlig fram til årsmøtet og følger opp hjemmesiden og den offisielle 

Facebooksiden. 

 

Innmeldingsskjemaet på hjemmesiden 
Dette fungerer ikke og må fjernes fra hjemmesiden. 

 

Sponsorsøknad 
Det er sendt søknad om sponsorstøtte til Glava. De skal avholde møte 31.03. 

Det er også sendt sponsorsøknad til Frøseth AS. 

 

Vedtak:  Tas til orientering. 

 

 

Neste styremøte:  04.03.20 kl. 19.00 

 

 

 

Møtet hevet kl. 21.30 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


