Protokoll fra styremøte 12.10.2020 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:
Ikke møtt:

1

Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen merknader.
Vedtak: Godkjent

2

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Ingen merknader.
Vedtak: Godkjent

3 Innkommet post / referatsaker
Forsikringer:
Alle forsikringer er i Framtind (SMN), men en ansvarsforsikring hos Gjensidige.
Styret foreslår å undersøke pris og vilkår på denne forsikringen hos SMN.
SPLEiS
Utbetalt 8 675,- kr etter loddsalget på spleis.

Vedtak: Til orientering.

4 Ny lovnorm - kjønnsfordeling
Det innføres nå en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk
idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag.
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/enklere-lovnorm-for-idrettslag/

Vedtak: Randi tar ansvar for å utarbeide forslag til neste styremøte.

5 Status økonomi
Klubben har i dag 73.000 kr på konto etter at alt utestående er betalt og
spleispengene har kommet inn.
Vi har i dag solgt 500 kornbånd. Det er mulig vi har vært litt for ambisiøse
med 750 kornbånd. Det forslås at 18. oktober settes som siste salgsdato
Vedtak:

Inga sørger for å avtale forhåndsbestilling med riktig antall..
Rebekka lager en post på Facebook om salgsinnspurt.

Kontrollutvalget
Nytt av året i stedet for revisorer. Det foreslås at styret tar en gjennomgang
med de respektive personene for å informere om arbeidsoppgaver og
ansvarsområder.

Vedtak:

Andrea sørger for at kontrollutvalget inviteres på neste
styremøte. (Sissel Hermann, Birgitte Dillan og Borghild
Lundeby)

6 Status stevneutvalg
Ina gjennomgår statutter. Nytt av året er at klassene deles inn i nivå, ikke jr.
og senior.
I sprang er forslaget: Bronse tour: 60 cm, sølv tour i 70-85 og gull tour
100-110 cm. Sprang går over 1 dag.
Dressur går over 2 dager. Bronse: LC, Sølv: LB og gull LA og MC
på dag 2.
Åpne klasser kommer i tillegg
Terminliste 2021. Landsstevner er sendt inn.
Klubbcup jan, feb og mars – 23-24. januar, 13-14 februar og 13-14 mars.
D-stevne sprang 17-18 april. Evt 24.25. april
L-stevne 22.24 mai
L stevne 28.29 aug.
MN N/L 12.-13 juni
D stevne dressur 18.-19. september
D stevne sprang 02-03 okt.
KM dressur 06. nov
KM sprang 13.-14. nov.
Arrangørkonferansen Ina skulle reise i slutten av november på blir digital.
Stevneutvalget har laget en liste over behov for materiell
Det er behov for en dressurrail til. Det er også behov for noen jernriver.

Vedtak: Inga sørger for at det anskaffes jernriver.

7 Status kioskutvalget
Kiosken fikk inn 9 500,- på forrige stevne. Kiosken har gått bra de siste
ukene. Det er utarbeidet ny kioskliste som nå er publisert til medlemmene.
Vi har vært i kontakt med Mr. Coffee, service på kaffemaskinen er bestilt.
Det foreslås å ta inn et lite parti termokopper med logo for å selge i
kiosken.
Det er viktig at ukesansvarlig i de ulike kioskukene tar ansvar for å
informere kioskvaktene for sin uke.
Kode til kiosken bør byttes før neste kioskliste-pulje starter.
På grunn av smittesporing og restriksjoner skal ikke koden deles med andre
enn kioskansvarlig.
Vedtak: Andrea tar kontakt med leverandører av kopper for å undersøke
pris.

8 Eventuelt
Byttekveld:
Det er planlagt byttekveld i rytterstua 18.10.20 kl. 12-14.00.
Halloweenkveld for juniorutvalget
Juniorutvalget ønsker å arrangere halloweenkveld med pizza og snacks
lørdag 31.10.20. Juniorutvalget formulerer en invitasjon og budsjett for
halloweenkvelden og publiserer på styresiden på FB.
Klubbjakker
Det er kommet et tilbud fra Bente på Intersport om parkas. Intersport
kommer tilbake med et bredere utvalg av jakker. Det er ikke innhentet pris
på brodering.
Vedtak: Inga undersøker pris på klubbjakker og brodering, og publiserer
et innlegg på medlemsgruppa på facebook.

Neste styremøte: 16.11.20 KL 18.00

Møtet hevet kl. 19.40
Andrea Sørgård Ganes / ref.

