Protokoll fra styremøte 09.12.2020 kl. 18:00
Sted:

Rytterstua, Sandslia

Tilstede:

Randi Nessemo, Rebekka Haga, Eva Letnes, Ina F. Sørensen, Torunn Lersveen,
Kathrine S. Moe, Borghild Lundeby, Andrea Sørgård.
Marit Aarset Grønn, Eli A. Valbekmo og Terje Grønn fra 19.00

Forfall:

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 Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte
Eva har undersøkt interessen for dressurdommerkurs blant medlemmene,
og tatt imot henvendelse fra to interesserte.
Gjelsten-stipendet: Det foreslås å søke om nytt «inventar» til ny ridebane
(hinder, rails, ol.). Frist til søknad er 31.01.21.
Andrea har undersøkt renovasjonsabonnementet. Vi har 240 liter
(medium).
Til neste styremøte;
- Inga anskaffer jernriver til stevnet 11. -12. desember.

4 Innkommende post / referatsaker
- 1 ny utmelding, 2 nye innmeldinger.
- Teknisk personell til L- og E-stevner i 2021. Klubben må sende inn
ønsker, samt melde inn kursbehov for teknisk personell.
- NTRyK: Inviterer til terminlistemøte mandag 14.12, kl. 18-20 både på
Mære og på Teams. Maria Kolstad og Rebekka Haga deltar på dette,
Eva sørger for å melde dem på terminlistemøtet.
- Idrettstinget i Bergen 2021: Trøndelag idrettskrets informerer om
idrettskrets i Bergen, og ber om innspill om endring av lovforslag,
praksis og nye satsninger i Norsk idrett ol. Frist: 14.01.21.
Vedtak: Til orientering.

5 Status økonomi
Klubben har kr 61 000,- på konto. Innbetalingene for kornbåndene er
allerede begynt å komme inn, men kornbåndene er ikke betalt.
Det gamle klubbadmin. legges ned fra nyttår. Det nye klubbadmin. legger
ikke til rette for fakturering av enkelt- og familiemedlemsskap slik det har
vært tidligere.

Vedtak:

Inga undersøker utfordringene knyttet til nye klubbadmin.
nærmere.

6 Status stevneutvalg
Søknad om breddemidler i sprang: Stevneutvalget har fått kr 2 000,- i
breddemidler. Det vil søkes til dressur etter helgas stevne. (Det gis inntil kr
500,- per stevne dersom klubben avholder ryttertester).
Landsstevne i dressur er satt til 14.-16. mai og 28.-29. august 2021.
I august har Brønnøysund fått tildelt Landsstevne på samme helg. Det
diskuteres om VORK bør prøve å flytte stevnet til en annen helg. Ina
diskuterer med Anne Kristine Vonheim for å løse disse utfordringene rundt
landsstevner på samme helg.
Påmeldingsstatus til neste helgs stevne: Det er kommet inn noen
påmeldinger. Ca 7 påmeldte i bronse-tour, 3 i sølv-tour og 4 i gull-tour.
Vedtak: Til orientering.

7 Status kioskutvalg
Det foreslås å anskaffe klistremerker til å benytte for ekstra søppelsekker etter
stevner.
Inntekt i kiosken siden forrige styremøte (16.11.20) kr 5 815,-.
Vedtak: Vi anskaffer klistremerker. Andrea bestiller kopper som vi selger til
kr 199,- per stk.

8 Eventuelt
8.1
Rytterlinja - toppidrett på Verdal videregående skole:
Marit Aarset tar opp temaet. For at tilbudet om rytterlinje skal bestå
er det behov for søknader. Det forespørres om VORK kan bidra til å
rekruttere nye elever til idrettslinja, for eksempel ved å nå ut til
representative medlemmer gjennom de kanalene VORK har tilgang
til.
8.2

Ny ridebane:
På grunn av covid-19 har kommunen penger som må tildeles innen
2020. Kommunen vil gjerne tildele delutbetaling (85%) av
tippemidler til utendørsbane på kr 1 388 000,-.
Innen utgangen av 2020 må det søkes om ridebanebunn til
rytterkretsen eller spillemiddel (krafttak for ridebanebunn).
Søknad til dommerbu (inkl. strøm, lyd og data).
Tribuner, grinder og lukkeportsystem.
Det som er i søknaden nå er gjerde (settes opp på dugnad),
grunnmaterialet på ridebanebunn.
Anlegget vil ferdigstilles i løpet av 2021.

8. 3

Utleie av rytterstua
Kioskutvalget har en praksis som ikke er kommunisert så tydelig.
Dette innebærer utleie av rytterstua, både med og uten vask etter
arrangement.
Det foreslås at prisen for utvask settes opp til kr 500,-.

8.4 Event/booking-kalender på hjemmesiden:
Det foreslås at det opprettes en kalender på hjemmesiden hvor det
framgår arrangementer som avholdes av VORK, samt ledige bookingtider
for leie av rytterstua.

8.5 Sosiale media:
Det foreslås at det opprettes et fast punkt på saklista slik at arrangementer
og andre hendelser/aktiviteter kan publiseres kontinuerlig på klubbens
sosiale media-plattformer.
8.6 Kontrollutvalget - Budsjett 2020 og vedtekter:
På grunn av covid-19 ble det vedtatt på årsmøtet at styret fikk fullmakt til å
revidere budsjettet for 2020.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag som skal behandles på
årsmøtet for at de skal kunne knytte kommentarer til dette. Kommentarer
fra kontrollutvalget skal tas med inn i saksmøtedokumentene. De
henvendelser som kontrollutvalget har til styret, skal formidles skriftlig.
Klubbens lover og vedtekter bør fremgå på hjemmesiden.
8.7 Prisutdeling mandag 14.12.20 kl 16.45.
Det forespørres om det er noen som ønsker å delta på prisutdeling i
Ørahallen sammen med Ina.
8.8 Oversikt over medlemsmassen:
Stevneutvalget ønsker innsyn i nye medlemmer slik at det blir riktig ift.
påmelding til stevner. Randi sender Ina en kopi av nåværende medlem
8.9 Temakveld for barneidrettsansvarlig.
Torunn har vært på temakveld hvor de informerte om hva det innebar å
være ansvarlig for barneidrett. Det ble oppfordret til å invitere foreldre inn
til en informasjonskveld.
Vedtak: Eva tar kontakt med klubbens representant i kretsen, samt representant i
STRyK, for å lufte saken og eventuelt ta den videre til kretsen.
Terje Grønn og Eli Anita Valbekmo fortsetter arbeidet med resterende
administrativt arbeid.
Sak om utleie av rytterstua gjenopptas på neste styremøte.
Fast punkt om aktiviteter vedtas til alle framtidige sakslister.
Kontrollutvalget får kopi av protokoller fra styremøtene heretter.
Torunn Lersveen deltar på prisutdelingen mandag 14.12.20.
Neste styremøte: 11.01.21 kl. 18.00
Møtet hevet kl. 20.10
Andrea Sørgård Ganes / ref.

