
 

 

Protokoll fra styremøte 11.01.21 kl. 18:00. 
 

Sted:  Digitalt - Teams 

 

Tilstede:  Inga Granlund, Randi Nessemo, Rebekka Haga, Eva Letnes, Ina F. Sørensen, 

Torunn Lersveen, Andrea Sørgård, 

 

 

Forfall:  

 

Ikke møtt: Kathrine S. Moe, Ketil Aksnes  

 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Merknad: Det tilføres et fast punkt om gjennomgang av 

ansvarsoppgaver, og et fast punkt om sosiale media i fremtidige 

saklister.  

 

Vedtak: Godkjent med merknad. 

 

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  

Merknad: Rettet overskrift i sak 8.3, samt formuleringsfeil i punkt 8.2. 

 

Vedtak: Godkjent med merknad. 

 

3  Status tildelte ansvarsområder fra forrige styremøte 
Inga har sett på den nye løsningen i klubbadmin. 

 

Eva har ikke oppnådd kontant med representanter for toppidretts 

ryttertilbud. Ser videre på dette. Randi informerer at hun har tatt saken med 

lederen i yrkesopplæringsnemda som sier at toppidrett rytter ved Verdal 

vgs. ikke er med i oversikten. Det er kommet innspill om at dette må tas 

med kretsen.  

Siden søknadsfristen for videregående skole er 1. mars, foreslås det å legge 

ut en egen reklame for studietilbudet på våre kanaler.  

 

Vedtak:  Rebekka legger ut en reklamepost om toppidrettstilbudet 

rytterlinjen på våre åpne facebookgruppe.  

 

 

 



4 Innkommende post / referatsaker 
Det er lite post inn siden forrige styremøte.  

 

Klubben har fått noen overgangssøknader. 

 

Det er kommet informasjon om krisepakke 3 for avlyste arrangement etter 

06.11.20. VORK har avlyst et sprangstevne på grunn av koronasituasjonen, 

men dette er et stevne som klubben ikke hadde noen utgifter til. Kriteriet 

for å søke om krisepakke 3 er tapte utgifter over kr 25 000,- og 

myndighetspålagte restriksjoner. Det er derfor ikke aktuelt for klubben å 

søke på denne krisepakken.  

 

Mail fra dommerlisteansvarlig: 

Har bedt om tilbakemelding om VORKs egne ressurser.  

 

Opplæring i NRyF stevne for klubber og utøvere. Frist 06.01. Ny mulighet 

13.01.21. Mail videresendes stevneutvalget.  

 

Orientering: Det ble fattet vedtak på årsmøtet 2020 om at alle klubber 

danner et ansvarsutvalg for utarbeidelse av ny organisasjonsplan. Eva 

Letnes, Arne Espen og Mari Liaklev besitter ansvarsutvalget og jobber 

videre med saken.  

 

Vedtak: Til orientering.  

 

5 Status økonomi 

Foreløpig anslått driftsinntekt for 2020 er kr 360 000,-. Mye tyder på et 

positivt driftsresultat for 2020.  

Klubben har ca kr 73 000,- på konto. God likviditet, alle forsikringer er 

betalt.  

Vi er 207 medlemmer når overgangene er registrert.  

 

Det opplyses om noen utfordringer om fakturering av medlemskap.  

 

Klubbjakkene er til brodering, som vil bli fakturert i løpet av denne uken.  

 

VORK har fått noen nye medlemmer, i hovedsak familiemedlemsskap. Det 

er også kommet inn en overgangssøknad ut fra klubben. Medlemmet har et 

verv i klubben. Søknaden er kommet innenfor overgangsvinduet.  

 

Sponsorsøknader: Trønderavisa: søknadsfrist i januar 21. Sparebank 1 

søknadsfrist 01.03, GLAVA søknadsfrist første kvartal. Krafttak for 

ridebanebunn: Klubben må søke om dette (fjorårets frist var 30.04).  

Utforming av søknad til sponsorhinder bør vi se på snarlig.  



 

Vedtak: Inga jobber med regnskapet og skriver de kommentarene som 

trengs til kontrollutvalget, slik at alt er i orden til årsmøtet. 

Overgangssøknaden godkjennes.  

Inga og Rebekka ser på sponsorsøknaden til Trønderavisa. Eva og Rebekka 

ser videre på søknaden om Gjelstenstipendet. 

 

6 Status stevneutvalg 
Klubben har fått kr 1500,- inn for å ha arrangert ryttertestklasser i fjor.  

 

Stevnet i januar utsettes på ubestemt tid. Det foreslås at vi publiserer 

foreløpige planlagte stevnedatoer for medlemmene som en oppdatering.  

 

Vedtak:  Til orientering. 

 

 

7 Status kioskutvalg 
Klubbkoppene er mottatt og vil ha en utsalgspris på kr 199,-. 

Museproblemet er under kontroll, Andrea sjekker fellene og tetter hullene 

under vasken med stålull. 

Vedtak: Til orientering.  

8 Sosiale media 

Det foreslås å gjeninnføre nyhetsbrevet.  

Videre forslag er å innføre «månedens rytter/ekvipasje» hvor et medlem av 

klubben intervjues, og som inngår i nyhetsbrevet i tillegg til sosiale medier.  

 

Vedtak: Randi utarbeider framtidige nyhetsbrev.  

 

9 Eventuelt 

Årsmøte 2021: 

Det må fastsettes en dato for årsmøtet, og årsberetningene må påbegynnes.  

 

Vedtak: Andrea oppretter en tråd om årsmøtedato på styrets facebookside, 

slik at dette kan avklares snarlig.  

 

Neste styremøte:  08.02.21 kl. 18.00 

 

 

Møtet hevet kl. 19.30. 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


