
 

 

Protokoll fra styremøte 08.02.2021 kl. 18:00 
 

Sted:  Digitalt - Teams 

 

Til stede:  Inga Granlund, Randi Nessemo, Rebekka Haga, Eva Letnes, Ina F. 

Sørensen, Torunn Lersveen, Andrea Sørgård. 

 

Forfall: Christine A. Eide 

 

Ikke møtt: Kathrine S. Moe 

 

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 
 

- Promotering av toppidrett rytter: Rebekka har laget en film om 

rytterlinjen som er delt på sosiale media. 

- Ny organisasjonsplan: Arbeidsgruppen har avholdt et møte, kommer 

tilbake til dette i sak nr. 7. 

- Regnskap: Kasserer har utarbeidet regnskapet. Kommer tilbake til dette 

i sak 8. 

- Gjelstenstipendet: Eva og Rebekka har sendt søknad.  

- Randi og Rebekka har utarbeidet månedens nyhetsbrev som er publisert 

til medlemmene. 

- Andrea har opprettet en tråd på FB for planlegging av årsmøtedato.  

 

Vedtak: Godkjent.  

 

4 Status sosiale media 
Protokollene er oppdatert på hjemmesiden. 

 

Randi ønsker redigeringstilgang til hjemmesiden. 



 

Klubbkoppene promoteres til medlemmene.  

 

Vedtak: Andrea formulerer promotering av klubbkoppene, og sender 

Rebekka som publiserer dette på våre sosiale media-sider. Andrea sender 

Randi innloggingsinformasjon til hjemmesiden, og fortsetter å publisere 

protokollene fortløpende etter at de er godkjent av styret.  

 

5 Innkommende post / referatsaker 
I. Forsikring: 

Eva har tatt en gjennomgang av forsikringer. Det skiller ca kr 1000,- 

mellom Gjensidige og Sparebank 1 i nytt tilbud.  

 

Dagens status på forsikringer hos Gjensidige og Sparebank 1 i har en 

årspremie kr 19 163,-. 

 

Det foreslås å notere i et årshjul at klubbens forsikringer gjennomgås en 

gang årlig.  

 

II. Innmeldinger og utmeldinger: 

Det har kommet noen innmeldinger og noen utmeldinger.  

III. Landsstevne i august: 

Det forespørres fra dommer når landsstevnet skal avholdes. 

Dommer er besvart og kommer til planlagt stevne 21.-

22.08.21. 

IV. Rytterforbundet søker ungdomsrepresentanter. 

V. Delbetaling av spillemidler er godkjent og utbetalt.  

VI. Idrettskurs: Grønt Kort-kurs må stenges.  

VII. NTRyK informerer om FERD Rideskolecup og Comeback 

cup. Etterspør klubber som vil arrangere kvalifiseringsstevne i 

2022.  

VIII. Idrettsforbundet sentralt: Det kan søkes spillemidler til 

utstyrsutgifter. VORK har ingen utgifter som kan dekke dette. 

IX. Kommunelegen: Kiosken kan åpnes så lenge smittevern 

ivaretas.  

X. Informasjon om frister for årsmøtet og rapportering 

medlemsopplysninger innen 15.06.21 og 30.04.21.  

 

XI. Norges Rytterforbund: Stevner og arrangement over 10 

personer må fortsatt utsettes. Gjelder også for stevner med 

utøvere under 20 år. Klubbcupen må derfor utsettes.  

 



Vedtak: Forsikringer hos Sparebank 1 videreføres i revidert tilbud, og de 

fra Gjensidige overføres til Sparebank 1. 

Eva tar ansvar for det administrative rundt Grønt Kort-kurset.  

VORK er interessert i å arrangere kvalifiseringsstevne til FERD, påmelding 

er tilsendt kretsen. 

Inga og Eva tar ansvar for rapportering ifm. årsmøtet.  

 

6 Årsmøteplanlegging 
Foreløpig foreslåtte datoer: 25.03: 6 stemmer, 24.03: 3 stemmer. 

 

Arne Espen har gått inn i valgkomiteen, Trine har rykket opp som leder i 

utvalget.  

 

På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært mulig å avholde et offisielt 

arrangement slik at de som gikk ut av styret i fjor har fått overrekt 

blomster. Det blir derfor en oppsamlingsrunde for å overlevere blomster til 

de som gikk ut av styret i 2019. Det samme gjelder for de som går ut av 

styret i 2020. 

 

I fjor ble det vedtatt låneopptak til lydanlegg. Nå er det søkt til lydanlegg i 

spillemiddelsøknaden. Styret presenterer en kommentar til dette på 

årsmøtet.  

 

Medlemskontingenten ble økt for 2021 på fjorårets årsmøte, og vil ikke 

økes for 2022.  

 

Det diskuteres om styret har noen saker som bør tas opp på årsmøtet.  

 

Vedtak: Dato for årsmøtet blir torsdag 25.03.21. Årsberetningene fra styret 

og utvalgene arbeides med fram til neste styremøte.  

 

7 Ny organisasjonsplan 
Fjorårets årsmøte hadde en sak med ny organisasjonsstruktur. Det ble 

opprettet et ansvarsutvalg som skulle se på et nytt forslag til ny 

organisasjonsplan. Dette må godkjennes av styret før det fremmes på 

årsmøtet.  

 

Forslaget innebærer i grove trekk: 

Styrets sammensetning foreslås å, i tillegg til leder, nestleder, kasserer og 

sekretær, inneholde lederne i de ulike utvalgene og blir fungerende 

styremedlemmer.  

 

Ansvarsområder for de enkelte vervene gjennomgås.  

 



Det diskuteres fordeler og ulemper rundt sportslig utvalg, og antall 

nødvendige verv i stevneutvalget. 

 

Vedtak: Forslaget legges ut på styresiden, diskuteres og vedtas på neste 

styremøte.  

 

8 Status økonomi 

Inga gjennomgår foreløpig resultatrapport og budsjett. Foreløpig årsresultat 

kr 35 500,-.  

Status årsregnskap: Ferdig tom juli, jobber videre med dette.  

 

Det er ønskelig at klubbens positive likviditet kommer medlemmene til 

gode i form av attraktive arrangement, utstyr ol.  

 

Vedtak: Til orientering. 

9 Status stevneutvalg 
Rolige tider hos stevneutvalget. 

Stevnet på førstkommende lørdag utgår inntil videre på grunn av 

koronarestriksjoner.  

Ina har vært på noen kurs i forhold til det nye systemet. Er også nesten 

ferdig med stevneutvalgets årsberetning.  

 

Vedtak:  Til orientering.  

 

10 Status kioskutvalg 

Rolige tider også i kioskutvalget. Utkast til kioskutvalgets årsberetning er 

ferdig.  

Kiosken er klargjort til åpning 08.02.21. 

Vedtak: Til orientering.  

 

11 Eventuelt 

Dugnadssalg av tulipaner utgår i år.  

 

Det foreslås å ta kontakt med kretsen for å etterspørre framgangen i 

arbeidsområdet rundt dialog mot STRyk rundt sammenslåing av 

kretsene.  

Det diskuteres rundt om Verdal og Omegn Rideklubb hadde hatt større 

fordeler ved å tilhøre STRyK. Dette diskuteres videre på neste 

styremøte. Det er viktig at medlemmenes interesser rundt saken 

ivaretas.  

 



Det forespørres om klubben skal gjenoppta arbeidet med å være 

veiviser/satsningsklubb. Styret ser på arbeidet rundt dette like etter 

årsmøtet.  

 

Vedtak: Til orientering.  

 

Neste styremøte:  10.03.2021 kl. 18.00 i Rytterstua. 

 

 

Møtet hevet kl. 20.37 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


