
 

 

Protokoll fra styremøte 02.06.2020 kl. 18.00 
 
Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

Tilstede:  Inga Granlund, Randi Nessemo, Rebekka Haga, Eva Letnes, 

Ina F. Sørensen, Torunn Lersveen, Kathrine S. Moe, Andrea Sørgård 

 

Forfall: Christine A. Eide 

 

Ikke møtt:  

 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Ingen merknader. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  

Merknad oppmøteliste: Bodil Bratli og Ola Dragset deltok ikke på møtet. 

 

Vedtak: Godkjent med merknader. 

 

3  Innkommet post / referatsaker 

3.1 Forslag: Leder tar hovedansvaret for post@vork.no. Mail som gjelder stevnesaker 

må videresendes til stevne@vork.no  

Det bør formuleres en standardisert signatur med navn, funksjon og organisasjonsnavn 

slik at flere kan behandle mailen. 

 

3.2 Informasjon om klubbsatsingsprogrammet ble ikke registrert i tide, så VORK gikk 

glipp av denne søknadsfristen i år. Dette vil bli et fokusområde i 2021. 

 

3.3 Forespørsel fra N/L Midt-Norge om å flytte hele NMN-arrangementet til 2021 (12. 

og 13. juni 2021) pga. Covid-19.  

 

3.4 Søknad om spillemidler til ny ridebane er innvilget pålydende 1.388.000 kr! 

 

3.5 Det er kommet søknadsskjema om Norsk Tippings ungdomspris. Her kan klubben 

søke om å vinne 50.000 kr til klubbkassen. Kathrine tar ansvar for å sende inn en 

søknad på dette.  

 

3.6 Alle klubbens medlemmer har møterett på årsmøtet i NTRyK, men pga. Covid-19 

må deltakere melde seg på per e-post. Dette bør kommuniseres til klubbens medlemmer.  

Andrea formulerer et innlegg på FB-gruppen, registrerer påmeldte medlemmer og 

sender en mail med påmeldte representanter og medlemmer til årsmøtet i NTRyK. 

 

Vedtak: Godkjent 
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4 Status økonomi 

Inga arbeider med å få oppdatert informasjon i Brønnøysundregisteret.  

Forespørsel om full tilgang til regnskapsprogrammet slik at kasserer kan føre 

regnskapet for klubben selv. Dette medfører besparelser neste år.  

 

Det er ønskelig å opprette en ny e-postadresse; faktura@vork.no. Inga undersøker 

kostnader ift. dette med Smart Media.  

 

Erstatningsmidler for tapte inntekter pga. covid-19: Det kan ikke dokumenteres et tap 

på over 25.000 kr som følge av avlyste stevner. Eva følger opp saken. 

Vedtak: Godkjent 

  

5 Status stevneutvalg 

Det blir arrangert klubbstevne i sprang 13. eller 14. juni. Ina oppretter invitasjon til 

sprangstevnet  

Det må skaffes nok håndsprit til stevnet. Andrea ordner dette (10 litersflasker).  

 

Top Spec i august: Info rundt dette kommer.  

 

Vedtak:  Til orientering. 

 

 

6 Status kioskutvalg 

i. Åpning av kiosken 

På grunn av kort tid igjen før avsluttede ridekurs vil ikke kiosken bli åpnet før til 

høsten.  

Det har vært en rolig vår. Kiosken måtte stenges pga. covid-19. 

Kiosksalg på stevnet 12.-13. juni: Begrenset utvalg i kiosken under stevnet, i tråd 

med smittevernreglene.  

Medlemmene som har gått glipp av sin kioskvakt pga. covid-19 vil bli flyttet til 

neste kioskliste.  

Vedtak:  Til orientering. 

 

7 Ansvarsfordeling i styret 

Ansvarsfordeling ift. søknader rundt sponsormidler, hjemmeside, facebook-side, 

politiattest og ansvarlig person for barneidretten. 

Protokoller publiseres av sekretær etter at de er godkjent på påfølgende styremøte. 

De publiserte filene endres til PDF og framtidige publiseres i samme format.  

 

Innkjøp: Innkjøp av alt nødvendig til kiosk og sekretariat (inkludert toalettpapir og 

hygiene/vaskeartikler) pålegges kioskutvalget. VORK har konto på Rema 1000. 

 

Forslag: Rebekka tar ansvar for hjemmesiden og den offisielle facebooksiden. Eva 

tar sponsoransvaret, og sjekker med Ola om han kan tenke seg å bidra i 

sponsoransvaret. Randi tar ansvar for politiattester for nye verv. Torunn blir 

ansvarlig for barneidretten.  
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Vedtak: Forslaget godkjennes.  

 

 

8 Kommunikasjonskanal for styret framover 

Kommunikasjonskanal for styret framover blir styresiden på Facebook. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

9 Signaturrettighet i rideklubben 

Styret foreslår at leder og et styremedlem i fellesskap tildeles signaturrettighet i 

rideklubben. 

 

Vedtak: Forslag godkjennes. 

 

10 Eventuelt 

Det foreslås å gi blomster eller en annen oppmerksomhet til de som går ut av sine 

verv i styret etter årsmøtet. Muligheter for å overrekke blomster på neste helgs 

klubbstevne. Pris per stk: Plante inntil kr 200,- per pers.  

 

Utsendelse av innkallinger og sakliste til styremøter. Andrea tar videre ansvar for 

dette.  

 

Vedtak: Godkjent 

  

 

 

Neste styremøte:  06.07.20 kl. 18.00 

 

 

 

Møtet hevet kl. 20.12 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 

 


