Referat fra styremøte
Tid: Mandag 07.09.20 kl. 18.00
Sted: Møterommet i klubbhusets 1. etasje.
Til stede: Eva, Torunn, Randi, Rebekka, Ina og Inga
Forfall: Andrea

Sakliste for styremøte
1) Godkjenning av innkalling og sakliste:
Ingen merknader
2) Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Ingen merknader
3) Innkommet post/ referatsaker
Et nytt medlemskap i dag. En rytter har meldt overgang til VDAL fra Sletten.
Påminnelser om korona-tilskudd.
Idrettskretsen inviterer til møte om tilskudd og søknader.
Opprettet Spleis, foreløpig har vi fått inn over 7000 kroner.
NRYF minner om viktigheten av å benytte korrekt teknisk personell.
Kretsen minner om ny frist for å søke om stevner neste år: 15. november.
Kun VDAL har melt inn medlem i arbeidsgruppa for samarbeid/samtaler med STRyK.
9. september er det seminar for kontrollutvalg. Eva gir beskjed til kontrollutvalget.
KM sprang: vi lånte ut vårt tidtakerutstyr til Steinkjer mot at vi får låne deres lydanlegg 19.
september. Olav kommer med anlegget.
Sponsing: Brødrene Sundli og Kvernmo sponser en klasse hver med 1000,- på dressurstevnet
19. september
En del post fra idrettskretsen

4) Status økonomi
Ca 45 000 på konto. 36 000 i rest på lånet på tidtakerutstyret. Driftsresultat 41765,- per dags
dato. Brukbart resultat på foregående stevne. Vi må være tidlig ute med salg av kornband i år
også.
5) Status stevneutvalg:
Et medlem mindre resten av perioden, da Sølvi flytter. Leder i stevneutvalget spør Maria
Kolstad om å ta over.

Shabraker med trykk for videresalg, - ta opp bestilling fra medlemmene. premier for
videresalg. Stevneutvalget kan handle inn dekken til KM, klubbmesterskap sprang 7.
november.
Statutter til klubbmesterskap: Ina ser over statuttene.
Dugnad før stevnet: Ina lager liste over det som skal gjøres i forhold til stevnet. Dugnad
klokken 18.
El-arbeid i dommerboden ute. Inga ser på saken.
6) Status kioskutvalg
Stevnet: mye å gjøre på lørdag, og heldigvis godt med folk i kiosken. På søndag var det færre
som hadde mulighet til å stille opp. Har fått sponset elgkjøtt til neste stevne.
Ønske om at det blir med på dugnadslista sammen med resten av stevnet. Stevneutvalget tar
kontakt med kioskutvalget i forkant av stevnene.
Restefest etter stevneslutt var et godt tiltak, og skal videreføres.
Behov for skikkelig vasking av Rytterstua
7) Eventuelt
Temakveld for dressurstevne: avventer til etter jul
Vedtak på årsmøtet at det ble nedsatt et utvalg som skal se på organisasjonplanen. Utvalget
består av Mari Liaklev Trønnes, Arne Espen Dillan og Eva Kristine Letnes. Eva foreslår å
utsette datoen for ferdigstilling. Styret gir utvalget fullmakt til å organisere det.
Tips om å sjekke forsikring på tidtakerutstyret.
Sosiale medier: ønske om å samle info på facebook og instagram. Klubben sin snapchat fases
ut.
Bruktkveld: vi satser på søndag 18. oktober. Forslag om å selge inn korbandsalg samtidig.
Hjemmeside: Rebekka tar ansvar for å legge ut diverse info på hjemmesida.
Sponsorhinder: Flere har meldt sin interesse for å sponse hinder. Eva ser på saken og
eventuelt delegerer.
Det har kommet reaksjoner på at Bodil ikke har fått blomster etter at hun gikk ut av styret. Vi
foreslår julegrøt i Rytterstua hvor vi kan eventuelt overrekke blomster til de som gikk ut ved
forrige valg.
NTE-laget mitt: vi nominerer klubben.
Lag til KM. Vedtak om at alle som er kvalifisert og interessert skal få delta på et lag så langt
det er mulig.

Neste møte: 12. oktober klokken 18.00

Ref. Ina

