Protokoll fra styremøte 16.11.2020 kl. 18.00
Sted:

Teams

Tilstede:

Inga Granlund, Randi Nessemo, Rebekka Haga, Eva Letnes, Ina F.
Sørensen, Torunn Lersveen, Kathrine S. Moe, Andrea Sørgård

Forfall:

Christine A. Eide, Ketil Aksnes

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
Gjennomgang av innkommende post.
•
•
•

•
•
•
•
•

Mye reklame og info fra Google
Melding om flytting fra Sølvi Pedersen, vil fortsatt stå som medlem
Melding fra Merete Rygvold om flytting og utmelding
Generell diskusjon om info til alle (spesielt nye) medlemmer vedr.
klubbens lov og bestemmelser for medlemmene, hvordan formidle
denne på en god måte. Forslag om å formulere tekst på faktura på
kontingent som sendes alle medlemmer. Vedtak: Relevant tekst på
faktura for kontingent 2021.
Gjensidige - kundeutbytte på kr. 282,Korrespondanse vedr. obligatoriske forsikringer - Eva sørger for
nødvendig tilgang i systemene.
Rytterforbundet vedr. overgangsvindu - ref. av leder
Diverse nyhetsbrev fra rytterforbund og NIF
NT rytterkrets vedr. KM og statutter, ref. av leder. Ina refererte også
fra henvendelse fra kretsen, mye positivt, men ingenting av det som
var kritikkverdig har kommet fram. Viktig å gi skriftlig
tilbakemelding i saker som er av betydning!

Kretsen ønsker å sette opp et dressurdommerkurs i 2021. Eva tar ansvar for
å legge ut en generell post om dette på klubbens medlemsside for å
kartlegge interessen.
Norges Rytterforbund informerer om Agria Naturbaner; «stopp haltheten –
naturbane». Brønnøy Hestesportsklubb fikk støtte til dette i år. Det vil
åpnes for søknader om dette også i 2021, noe som kan være aktuelt for
VORK å se nærmere på.
Norges idrettsforbund informerer om koronakrisepakke 3. VORK har ikke
store krav å dokumentere etter vi fikk forrige koronakompensasjon, og
kommer derfor ikke til å søke for å få innvilget koronakrisepakke 3.
Hest.no sin bloggplattform etterspør gode historier som kan publiseres i en
artikkel.
Ny innmelding i klubben. VORK har p.d.d 207 medlemmer.
Norges Rytterforbund inviterte til teamsmøte om registrering av klubber i
idrettsforbundet torsdag 5. november. VORK hadde en representant på
møtet.
Norges Idrettsforbund informerer om at «Klubben i mitt hjerte» kjøres
igjen. Vi står over denne runden da det allerede er utført en del
dugnadsarbeid av våre medlemmer.
a. Søknad til Gjelsten-stipendet:
Det er mulig å søke stipend på kr 100.000 til aktivitetsutvikling om
fortrinnsvis noe med varig verdi og ikke enkelthendelser. VORK ønsker
å søke. Eva tar kontakt med Bruråk og Holan for å undersøke hva de
søkte om, og for å få noen innspill til søknaden.
b. Kurs – Styrearbeid i praksis for Innherredsidretten
Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar
og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.
Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som idrettslaget må
forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
c. Mentor for juniorutvalget
Det er uklart om juniorutvalget har en kontaktperson fra styret å
forholde seg til.
Torunn har tidligere hatt ansvar for dette, men det er ingen som har
dette ansvarsområdet p.d.d.
Vedtak: Torunn blir fungerende kontaktperson for juniorutvalget.

4 Status økonomi
Inga har delt rapporter på styrets facebookside.
Økonomien i klubben er god med et positivt driftsresultat på ca kr 50 000,-.
Dugnadene og tiltakene som avholdes er svært viktige for å få kapital inn,
noe som er desto mer synlig i de månedene hvor klubben har lav aktivitet.

Vedtak: Styret tenker over hva vi kan bruke penger på som gagner
medlemmene til neste styremøte.

5 Status stevneutvalg
Klubbstevnet er avlyst. Dersom klubbstevnet i desember blir avholdt vil det
innføres begrensninger på maksimalt 5 stk. i kiosken samtidig for å sikre at
smittevern overholdes.
Klubbstevne i sprang:
Det foreslås å legge dette stevnet til klubbcupen i januar. Det er mulig
dersom det er i tråd med statuttene.
Stevneutvalget har sendt terminlisten for 2021, men ikke fått respons.
Ved forespørsel om comeback cup er det gitt tilbakemelding på om at
Skeyna kjøre- og rideklubb avholder dette.
Arrangørkonferansen er utsatt til over nyttår med håp om et fysisk
arrangement.
Vedtak: Til orientering.

6 Status kioskutvalg
6.1 Museproblemet i kiosken er ordnet.
6.2 Innherred Renovasjon:
Dunken vi har er for liten og det er behov for en større. Andrea innhenter
info om abonnement og tømmeplan i praksis til neste styremøte. Dersom
det ikke er en betydelig kostnad å oppgradere abonnementet til en stor
restavfallsdunk, gjør hun også dette.

6.3 Termokopper:
Vi har fått tilbud om pris på termokopper med logo. Kr 3695,- eks. mva
for 50 stk. kopper med logo. Det foreslås å tilby en «kaffeavtale» til disse
koppene når de selges til medlemmene. Randi og Andrea tar en dialog på
dette. Prisoversikt presenteres på neste styremøte.
6.4 Kioskansvar:
Det forspørres hvordan styrets medlemmer opplever innsatsen blant
kioskvaktene på deres ansvarsuker. Flere positive tilbakemeldinger om
innsats i kiosken. Andrea videresender en standardmelding for
kioskansvarlig til alle, som et enkelt verktøy til å benytte ved utsendelse av
informasjonsmelding til de som har kioskvakt de ulike ukene.
Randi foreslår å utarbeide et standardforslag for kioskvaktlister slik at de
enklere kan utarbeides i tiden framover.
6.5 Inntekt i kiosken:
I oktober fikk kiosken inn kr 6 575,-. Hittil i november har vi enn inntekt
på kr 1 370,-.
6.6 Mr. Coffee:
Det er foretatt service på kaffemaskinen i kiosken, og det er byttet en del.
6.7 Nær Engros:
Bestillinger av brus og diverse kioskvarer er den siste tiden gjort via Nær
Engros. Inga oversender fakturaer fra Nær Engros til Andrea så vi vet at vi
kun betaler for de varer som er utlevert.
Vedtak: Til orientering.
7 Eventuelt
Halloween-kvelden som juniorutvalget arrangerte var et vellykket
arrangement med gode tilbakemeldinger fra de som deltok.
Hindervognen er under arbeid.
Kornbåndsalg:
Bidrar til en inntekt til klubbkassa på ca 25 000 kr.
Klubbakker:
Inga har vært i kontakt med Intersport. Parkasen og skalljakken kan
medlemmene prøve i butikken.
Når det gjelder produktene fra Levafro. På grunn av koronasituasjonen er
det vanskelig å få gjennomført prøving.

Vedtak: Inga tar ansvar for å kontakte Ola for å avtale levering av
kornbåndene.
Det legges ut en måltabell for målene på Levafro-jakkene. Medlemmene
oppfordres til å dra på Intersport å prøve jakkene selv, og det
kommuniseres en frist for bestilling.
Inga tar ansvar for å publisere et innlegg om dette på medlemssiden på
facebook.
Neste styremøte: 09.12.20 kl. 18.00

Møtet hevet kl. 20.15
Andrea Sørgård Ganes / ref.

