
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB 

DATO: 25.05.2020 

STED: Digitalt videomøre 

Tidspunkt: 19:00 



Årsmøtet ble avhold t digitalt via Teams 25.05.2020 

Sak 1 Åpning 

Sak Ll Godkjenning av stemmeberettlgede 

Ame Espen Dillan åpnet årsmøtet og informerte om de tekniske 
løsningene rundt digitalt årsmøte. Det ble forespurt opptak av møtet som ingen hadde 

innvendingertH. 

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som vartil stede ved oppstart av 
årsmøtet. Detvar 16 stemmeberettigetetilårsmøtet. 

Forslag: 
16 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Ame Espen Dillan, Randi Nessemo, lna Flotte n Sørensen 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedta~ •. 

Sak L2 Godkjenneise av Innkalling, sakliste ogforretningso,:den 
Innkalling - · · .-.-· 

Kommentartil sak 4, budsjett for 2020, ikke 2019. -.Dette ble retteti årsmøtedokumentene. 
Ji,J. - , 

Forslag fra styret: lnnkallingen godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Ame Espen Dillan, Andrea Sørgård, Randi Nesse mo 

Sakliste 
Forslag fra styret: 
Sakliste n godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Arne Espen Dilljin, Eva Letnes 

Ingen stemte motforslaget. 

Godkjenningavforretningsorden 

Forslag f ra styret: 
Forretningsorden godkjennes. 

Følgende hadde orejet i saken: Arne Espen Dillan 

Ingen stemte motforslaget. 

Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden enstemmiggodkjent. 
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Sak 3 Behandling av idrettslagets regnskap l revidert stand 

Ola Dragset presenterte regnskapetfor2019 i revidert stand for årsmøtet. Arne Espen Dillan 

presenterer revisors be retning. 

Kommentarer: 

Det forspørres hva posten «andre kostnader» innebærer. Det er kostnader som ikke inngår i 

de andre kontoen e, men på grunn av at bilagen e ikke fore ligger kasserer for øyeblikket kan 

det ikke gis tilfredsstillende svar på dette under årsmøtet. 

Ola Dragset informerer om den økonomiske situasjonen idag. Verdal og Omegn Rideklubb 

har ca. 60-65.000 på bok. Det er bra per dato sammenlignet med 2019. 

De to dugnadssalgene som ble avholdt bidro positivt til likviditeten som ble meget belastet 

på grunn av bl.a. ny tank til fyra n legget i rytterstua. 

Følgende hadde ordet i saken : Ola Dragset, Arne Espen Dillan, Inga Granlund, Mari Liaklev, 

Styrets forslag: 

Regnskapet godkjennes. 

Vedtak: Regnskapet med revisjonsberetning ble enstemmiggodkjent. 

Sak 4 Vedta idrettslagets budsjett 

· -Ola Dragset presenterte budsjettet for-årsmøtet. . 

- Kommentar: Styret bør revidere budsjettet på grunn å~ Covid-19. 

Arne Espen Dillan presentererrevisors beretni~gtorM, }f.' 

Forslag: 

~rsmøtet gir styret fullmakt til å revidere det framlagte budsjettet for 2020. Budsjettet 

ruennomgås derfor ikke på årsmøtet. 

Følgende hadde ordet i saken: Ola Dragset, Randi Nessemo, Arne Espen Oillan. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 5 Låneopptak 

Arne Espen Dillan presentererforslagetforårsmøtet. 

S~re~fore.slår at det tas opp et banklån på inntil kr 30 000,- for nytt lydanlegg 

Pns~npå nytt lydanlegg er·estimerttil kr 40 ooo - · 

Kr 10 ~,- som klubben fikk inn i forbindelse m~d NTE- Laget mitt er avsatttil nytt 

lydanlegg. _ 

Ola dragset presenterer begrunnelsen forslaget: 

~~~:!:~:l~~::art:: ::::t::::l~tt ~Ød~e~dig med n~ lydanlegg, dette bekreftes også 

stevne·r. Likvid it . . er er . a og Omegn R1deklubbs arrangering av 

Derforforeslås ::::t~;~=~::~~I:~;::~~';.' tillegg til at VORK har forholdsvis lite lån. 

Kommentarer: 

Spørsmål rundtfrekvens og SG-nett på nytt lydanlegg 

Spørsmål rundt nytt lydanlegg på ny ute~ ane. Det vil i~ngå i kostnadene for ny ridebane. 
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Følgende hadde ordet i saken: Ame Espen Dillan, Ola Dragset, Rebekka Haga, Marit Aarset 

Grønn. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6 Behandling av forslag og saker 

Sak 6.1 Representantertil årsmøtet l NTRyK . . 
Det er behov for to representanterfra Verdal og Omegn Rideklubb til årsmøtet I Nord-

Trøndelag Rytterkrets. fl NTR K når 
Kommentar: Verdal og omegn Rideklubb kan stille med tre representanter I Y 

klubben har over 100 medlemmer. 
Alle medlemmer har møterett på årsmøtet i NTRyK, men kun representantene har 

stemmerett. 

Forslagsstiller: Ame Espen Dillan. Forslag til representanter: Ny leder i klubben, lna Flotte n 

Sørensen og Ame Espen Dillan. 

Følgende hadde ordet i saken: Ame Espen Dillan, lna Flotte n Sørensen. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt. 

Sak 7 Fastsette medlemskontingentfor2021 
Forslag fra styret: ,.# 

Styret foreslår å øke medlemskontingenten f.ra 2021;:·.,. 
Det vil si atmedlemskontingentenforeslåsØktfra-~r_søØ;- til'kr sso:- for enkeltmedlemskap, 

· og fra kr 600,- til kr 650,- forfamiliemedlemskap. 

Kommentarer: Inga Granlund kommenterte noen tall for å vise inntektervs. utgifterift. 
medlemskontingent og obligatoriske kostnader for hestesport. 
Arne Espen Dillan kommentererbakgrunnenforforslagettiløkningen: Klubben sitter igjen 
med i underkant av kr 100,00 per medlem etter at hestesport er betalt. Hestesport er pålagt 
fra Norges Rytterforbund. 
Ved familiemeslemsskap mottar hovedmedlemmet bladet hestesport. 

Følgende hadde ordet i saken: Arne Espen Dillan, Ola Dragset, Randi Nesse mo, Inga 
Granlund. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt. ·-

Sak 8 Behandling~ idrettslagets organisasjonsplan 
Forslag fra styret: 

Det er ønskelig å avhalde to dugnadssalg per kalenderår for å øke inntektene til klubbkassen. 

Nyorganisering av styretfra 2021. 

Dete~~d:_'(anskeligå fyllealle vervsomervedtatti Verdal og Omegn Rideklubbs lover og 
orgamsasJonsplan. Styres foreslår med bakgrunn av dette en ny organisasjonsplan som skal 
reduse~ a~tall v~rv og dermed skape en mer gjennomsiktig organisasjon med kort vei fra 
vedtak til be slutning. 

Ame Espen Dillan gjenn.omgårforslagettil den nye organisasjonsmodellen og de ulike 
utvalgenes ansvarsomrader. · 
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Kommentarer/lnnspill : Skrivefeil rette t i styrets forslag til ny organisasjonsmodell. 

lnnspill om praksis rundt dugnadssalgformedlemmene som ikke har tilholdssted i nærheten 

av rytterstua/Verdal. Geografisk avstand kan innvirke på dugnadsbidraget og interessen for 

medlemskap i Verdal og Omegn Rideklubb. 

lnnspill rundt utskifting av medlemmer i styret for å sikre kontinuitet i styret. Det foreslås at 

sekretær og ledervelges i motsatte/annethvert år. Det sam me gjelder nestlederog kasserer. 

Det er ingen varamedlemmer i nytt forslag til organisasjonsmodell, det bør det være. 

lnnspill rundt stort ansvarsområdet for juniorrepresentant. 

Fra valgkomiteens perspektiv komme r det innspill om at det vil bli vanske ligere å f å e n 

juniorrepresentanttil å ta på segvervet. 

Årsmøtet skal ift. Lovnormen for idrettslag § 14 velge minst ett styremedlem og ett 

varamedlem. Bokstav e) i loven sier at det skal foretas øvrige valg iht. idrettslagets 

organisasjonsplan. 

Følgende hadde ordet i saken: Ame Espen Dillan, Eva Letnes, Mari Liaklev, Trine Holm• 

Rotvold, Randi Nessemo, Inga Granlund, Marit Grønn, lna Flotten Sørensen, Andrea Sørgård 

Ganes 
· 

Forslag 1: · ,. .$. .c-.-. , • 

Årsmøtet foreslår at det velges tre representanter som ; kal utforme en ny 

---~ .. '-d- ~rganisasjonsm~odellsomskalfremlegges 15.10.lQ.2_0,~ foreslåsat Arne Espen Dillan, Mari 

L1aklev og ny leder tar ansvaret for dette. --
• 

Forslag 2: 

Det foreslås ~t styret formulerer en ny organisasjonsmodell i tråd med de innspill som er 

kommet fra arsmøtet, og legger dette fram på et ekstraordinært årsmøte eller et 

medlemsmøte med dette på agendaen. 

Vedtak: Forslag 1 ble enstemmigvedtatt. 

Sak 9 Valg 

Arne Espen Dillan .presenterervalgkomiteens forslag for årsmøtet. 

:1:;:aiø~::~de;~~::=Arne Espen Dillan, Mari Liaklev, Trine Holm Rotvold, Randi Nessemo, 

9.1 Valg av styre 

Valg av styreleder: 

Forslag fra valgkom ·t - . E 
V dt k F 'een. valetnesvelgessomstyreleder 

e a : orslagetble enstemmigvedtatt. . 

Valg av n~stleder: 

forslag fra valgkomiteen· R d" · 

Vedtak: Forslaget ble ens.teamn . '. Nessdemo velges som nestleder. 

migve tatt. 

Valg av kasserer: 

Forslag fra valgkomiteen· fn G l 

Vedtak: Forslaget ble ens~e!~i;::~~~~elges som kasserer. 
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Valg av sekretær: 
Forslag fra valgkomiteen: Andrea Sørgård Ganes velges som sekretær. 
Vedtak: Forslaget ble enste m mig vedtatt. 

Valg av styremedlem: 
forslag fra valgkomiteen: Rebekka Haga velges som styremedlem for 1 år ( etter Inga 

Granlund). 
Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt. 

Valg av varamedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: Torunn Lersveen og Christine Alvestad Eide fortsetter som 
varamedlemmer til styret. 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Styret l Verdal og Omegn Rideklubb bestårfra 25.05.2020 av følgende personer: 
Eva Letnes, Randi Nessemo, Inga Granlund, Andrea Sørgård Ga nes, Rebekka Haga, Torunn 

Lersveen og Christine Alvestad Eide. 

9.2 Valg av kloskutvalg 
Valgkomiteen har brukt mye tid på å finne verv til kioskutvalget. Kjønnsfordelingen i 
tillitsvervene skalgjenspeile medlemsmassen. 
Følgende hadde ordet i saken: Ame Espen Dillan, Randi Nesse mo, Andrea Sørgård Ganes, 
Mari liaklev, Inga Granlund. 

Valg av leder i kioskutvalg 
Forslag fra valgkomiteen: Benkeforslag 
Andrea Sørgård Ganes foreslås som leder av kioskutvalget. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt. 

Valg av medlemmer til kioskutvalg 
Forslag fra valgkomiteen: Randi Nesse mo og Ida Tuseth fortsetter som medlemmer til 
kioskutvalget. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

9.3 Valg av stevneutvalg 
Følgende hadde ordet i saken: Arne Espen Dilla n. 

Valgav lederl stevneutvalg 
Forslag fra valgkomiteen: lna Flotte n Sørensen velges som leder av stevneutvalget. 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Valg av medlemmer til stevneutvalget 
Forslag fra valgkomiteen: Jenny Dillan, Dagrun Neverås, Eli Anita Valbekmo, Sølvi Pedersen 
fortsetter som medlemmer av stevneutvalget. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt. 
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9.4 Valg av mater1alutvalg 
Valg av meclemmeri materialutvalget 
Forslag fra valgkomlteen: 
Kent Ove Hellan, Terje Gr,nn, Odd Arild Bylund, Ketil Aksnes, Roger Lehn velges som 
medlemmer av materialutvaflet. 

Følgende hadde ordet i saken: Ame Espen Dilla n, Trine Hold Rotvold. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

9.5 Valg av Junlorutvalg 
Valg av leder l Juniorutvalget 
Forslag fra valgkomiteen: Katrine Sørensen Moe velges som leder av juniorutvalget. 

Følgende hadde ordet i saken: Ame Espen Dillan 

Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt. 

Valg av medlemmer til Juniorutvalget 
Forslag fra valgkomiteen: Sofie Skavhaug, Tina Sundfær Kihl, Bente Lehn velges som 
medlemmer av junlorutvalget. 

Følgende hadde ordet i saken: Ame Espen Dillan 

Ved.tak: Forslaget ble enstemmigvedtatt. . 
' ' . '·li:-..:if 

•• • ,,_ - -,. l •• ,,.. ~,',~J~'E'· -• 

9.6 Valg av representantertil lnnherred ridehall 

Valg av medlemmer til lnnherred ridehall 
Forslag fra valgkomiteen: Hanne Erikson, Marie Hermann, lna Flotten Sørensen velges som 
medlemmer av lnnherred Ridehall. 

Følgende hadde ordet i saken: Arne Espen Dillan 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

9.7 Valg av valgkomlte 
Valg av medlemmertll valgkomlteen 
Fo.rslag fra åtsmøtet:Arne Espen Dillan {3 år) May Randi Hatling (2 år igjen), Donna Alstad 

(lå_r igjen)velgessom medlemmeravvalgkomiteen. 

' 
Føtgende hadde ordet i saken: A.me Espen Dilla n, Trine Holm Rotvold, Marit Aarset Grønn, 
Randi Nessemo, Inga Granlund. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Valg av varamedlem: 
Forslag ·fra årsmøtet: Trine Holm Rotvold velges som varamedlem til valgkomiteen. 

Følgende hadde ordet i saken: Arne Espen Dillan 

Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt. 
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9.8 Valg av medlemmertll kontrollutvalg 
Forslag fra valgkomiteen: Sissel Hermann, Birgitte Skjørholm Dillan velges som medlemmer 
av kontrollutvalget. 

Følgende hadde ordet i saken: Ame Espen Dillan, Randi Nessemo, Trine Holm Rotvold 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Valg av varamedlem: 
Forslag fra valgkomiteen: Borghild Lundebyvelges som varamedlem til kontrollutvalget. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 10 Avslutning 

Møteledertakkerforordet og ønsker ny leder Eva Letnes velkommensom ny leder for Verdal og 
Omegn Rideklubb. 
Kasserer Ola Dragset takke r for vervet og ønsker det nye styret lykke til vide re. 

Årsmøtet hevet kl. 21.27 

Verdal 25.05.2020 

-~_bfMlu_~ 
Inga Granlund 

_\ft--~ -
Vilgunn Haga 


