Protokoll fra styremøte 17.08.2020 kl. 18.00
Sted:

Rytterstua, Sandslia

Tilstede:

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

Forfall:

Christine A. Eide

Ikke møtt:

1

Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen merknader.
Vedtak:

2

Godkjent

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Ingen merknader.
Vedtak:

Godkjent

3 Innkommet post / referatsaker
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Innmeldingsskjemaer, Verdal og Omegn Rideklubb har nå passert 200
medlemmer!
NTRyK: Informasjonsmail – alle planlagte stevner på terminlisten blir stående
ut året, ingen endringer pga. covid-19.
Rytterkretsens årsmøteprotokoll:
Det skal utnevnes et medlem fra VORK til samarbeidsgruppen i kretsen ift.
dialog med STRyK.
NIF informerer om kompensasjonsordningen for covid-19.
Påminnelse fra rytterforbundet om at alle stevnerapporter skal sendes inn.
NiF informerer om at barneidretten har åpnet fom. 01.08.20
NRyF: Statutter skal godkjennes av rytterforbundet.
Søknad om støtte til deltakelse i junior-NM (individuelt) 29.-30.08.
Grønt kort-kurs: Godt gjennomført kurs, god inntekt til klubben.

Vedtak:
Ina F. Sørensen går inn som representant fra VORK til kretsens samarbeidsgruppe.
Eva Letnes fortsetter arbeidet med kompensasjonsordningen.
Styret innvilger søknad om støtte til deltakelse i junior-NM og støtter medlemmet med
meeting-avgiften.

4 Status økonomi
Vi har god kontroll på rapporter og systemer. Positiv likviditet. Sponsorinntekter er ikke
like gode.
Dugnadsinntekter/dugnadssalg har gitt god inntekt til klubben.
I.

Digitalt loddsalg
Det foreslås å kjøre et digitalt loddsalg gjennom spleis.no.

Vedtak:
Andrea Sørgård følger opp sponsorhenvendelsen til Brødrene Sundli AS. Eva Letnes
følger opp resterende sponsorsøknader. Forslag om digitalt loddsalg godkjennes,
Rebekka Haga følger opp saken og skriver et innlegg om dette på Facebook.

5 Status stevneutvalg
II.

III.

Det er søkt om 2 landsstevner.
Stevneutvalget har et mål om å arrangere landsstevne i sprang i 2022 på ny
ridebane!
Sprangstevne 29.-30.08 (inkl. top spec cup) vil ha èn klubbklasse per dag (50
cm).
Lydanlegg til helgas sprangstevne.
Det foreslås å leie lydanlegg til helgas sprangstevne og stevnet i september.
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget om å leie lydanlegg. Rebekka Haga tar kontakt med
aktuelle personer for leie.

6 Status kioskutvalg
I.

a. Covid-19 og kioskens status
Åpen kiosk
Kioskutvalget ønsker at styret tar en avgjørelse om kiosken skal holdes åpen eller
stengt framover i denne koronasituasjonen.
Styret forslår at kiosken holder åpent fom. 24.08.20

II.

Smittesporing
Det skal utarbeides en arbeidsinnstruks til kioskvakt ift. rengjøring og
smittebegrensning i kiosken.
Det skal kjøpes inn ferdiginnpakket muffins og lefser, kiosken dropper vaffelsalget i
koronaperioden.
Kiosklister og smitteverninstrukt klargjøres fom. mandag 24.08.20

III.

Grønt kort-kurs
Kiosksalget fra grønt kort-kurset resulterte i inntekt til klubbkassen pålydende
kr 3950,-

IV.

SMART Idrettsmat
Kioskutvalget har opprettet konto hos TINE Handel for å benytte tilbudet SMART
Idrettsmat. Kiosken har tatt inn noen nye produkter (bl.a Go’ Morgen, Noizy Pære,
Juicebokser og YT Mellombarer) for å undersøke interessen for disse.

V.

Økt dugnadsglede
Innspill om hvordan vi kan bidra til økt dugnadsinnsats etter stevner:
Det foreslås å invitere til «restefest» etter avholdte stevner for å øke innsatsen til å
hjelpe til å bygge ned sprangbanen og rydde opp.

VI.

Påfyll på kaffe gjeninnføres.

Vedtak: Til orientering.

7 Fremtidig organisering
Ingen saker.

8 Sponsormidler – plan for dette
Ingen saker.

9 Eventuelt
I. Materialutvalget
Ketil Aksnes går inn som leder i materialutvalget. Han vil innkalles til
styremøter framover.

II.

Ventilasjonsanlegget
Ventilasjonsanlegget er i bedre stand enn antatt. Det må skiftes en del, men
ellers har vi alt til reparasjon av anlegget.

III.

Presse
Det er formulert to innlegg som sendes til lokalavisen fra stevnet i
Brønnøysund og Trollheimen.

IV.

Sosiale media
Maria Skjerve Kolstad samarbeider med Rebekka Haga om innleggene som
postes i sosiale media.
Det oppmuntres til å invitere andre medlemmer til å bidra i publiseringen fra
stevner.

V.

Klubbreise
Det er kommet forslag til juniorutvalget om «team building-tur» til
Rypetoppen Adventurepark for medlemmene i klubben.

VI.

Sportslig utvalg
Marte Aune for dressur. Det er ikke funnet noen for sprang foreløpig.
Vedtak:
Ina F. Sørensen følger opp arbeidet med ventilasjonsanlegget videre.
Klubbreisen følges opp, på grunn av covid-19 er dette aktuelt å gjennomføre
til våren.

VII.

Temakveld
Det arrangeres temakveld 26.08.20 hvor tanken er å informere hvilke
arbeidsoppgaver som utføres på et sprangstevne.
Fokus: Sprang
Tidsramme: 17.00, kaffe ca. 18.00, banehopping 18.30-19.30.
Funksjonærer: Banemannskap, portvakt, skriver, tidtaker, speaker,
summerer.
Sprangbaner: 50 cm clear round og 80 cm og 100 cm med omhopping.
Ansvarsfordeling:
- Inga: Tidtakerceller
- Rebekka: Speaker, generell info.
- Marit: Portvakt/banemannskap
- Eva: Teknisk personell, funksjonærer
- Randi: Kiosk
- Andrea: Tidtakerutstyr

Neste styremøte: 07.09.20 kl. 18.00

Møtet hevet kl. 20.18
Andrea Sørgård Ganes / ref.

