
 

 

Protokoll fra styremøte 10.03.2021 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: Christine A. Eide 

 

Ikke møtt: Ketil Aksnes 

 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Ingen merknader. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  

Godkjennes med merknad.  

 

Vedtak: Godkjent 

 

3  Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte 
Ikke utført: 

Promotering av klubbkopper (men de er kommunisert i nyhetsbrevet). 

Gjennomgang av forsikringer. 

Organisering (administrativt) rundt grønt kort-kurset.  

 

Vedtak: Til orientering. 

 

4 Status sosiale media 
Det er lite som skjer på grunn av mangel på aktivitet (covid-19).  

Klubben har fått flere «følgere» både på Facebook og Instagram. 

 

Nyhetsbrevet er et fint tiltak for å nå ut til medlemmene.  

 

Vedtak: Til orientering.  

 

 

 



5 Innkommende post / referatsaker 
- Idrettsforbundet: Tilskudd til utgifter for politi for idrettsarrangement 

for barn og unge i 2020. 

 

- Tekst på faktura om oppsigelse av medlemskapet fungerte som ønsket.  

 

- Påmeldinger til årsmøtet: Få påmeldte foreløpig.  

 

- Årlig beregnet skatt: Kr 0,-. Skattetakst: Kr 460 000,- på eiendom. 

 

- Innherred Ridehall:  

Utendørs ridebane-prosjektet går som planlagt og veldig bra! Noen 

utfordringer med tinglysningen, men dette er løsbart. Vi belager oss på å 

søke på Krafttak til ridebanebunn innen søknadsfristen 30.04.21. 

 

- Kredittkortet må fornyes. Inga tar ansvar for å undersøke og ordne dette.  

 

- Leieavtale mellom grunneiere Grønn og leier: VORK vedrørende 

utfyllelse av festekontrakt. Gir oss rettigheter til bruk av nytt anlegg. 

Varighet: 30 år. 

 

- Trønderavisa: VORK har søkt Trønderavisa om spons. Vi har fått 

innvilget markedsføring til en verdi av kr 25 000,- samt 75% rabatt på 

videre annonsering. + kr 5 000,- til støtte til hindermateriell. VORK 

plikter seg til å reklamere for Trønderavisa på sine plattformer.  

 

Vedtak: Til orientering.  

 

6 Årsmøteplanlegging 
Teams benyttes som plattform til årsmøtet. Eva/Randi oppretter et 

teamsmøte. 

 

Ved benkeforslag må det opprettes et skriftlig stemmesystem. Dette finnes 

det en løsning for i Teams.  

 

Ina og Eva møtes til årsmøtet slik at en kan holde oversikt over 

håndsopprekning, chat ol.  

 

Styret går igjennom lovnormen og årsberetningene fra styret og utvalgene.  

 

Vedtak: Til orientering. 

 

 

 



7 Oppnevnte representanter til årets rytterting 
Påmeldingsfrist av deltakere er før årsmøtet avholdes, så styret bør 

oppnevne noen.  

VORK får representere klubben med to medlemmene. NRF skal oppfordre 

til lik representering av kjønn, en representant av hvert kjønn må derfor 

velges.  

Frist for påmelding er søndag 21.03.21. Frist for innsending av saker 

14.03.21. Avholdes søndag 11.04.21 kl. 10.00 (Teams).  

 

Vedtak: Eva Letnes og Frode Haugen stiller som representanter. 

 

8 Status økonomi 

Per i dag er vi 207 medlemmer. Ellers lite å melde. Årsregnskapet er 

gjennomgått. Det blir satt opp en oversikt over hva som er brukt opp mot 

budsjettet. Vi ser at regnskapet for 2019 ikke stemmer ift. 

innkjøpskostnader i kiosken i forhold til tidligere år og 2020. Dette skyldes 

feil og mangler i innrapporteringen for tidligere år. 

 

Per i dag har klubben 62 000 kr på konto.  

 

 

Vedtak: Til orientering. 

 

9 Status stevneutvalg 
Klubbcupen utgår som følge av koronatiltak. Det er også bestemt at D-

stevnet i sprang i april avlyses. Det er bestemt at dersom det åpnes opp litt i 

restriksjonene, kan det heller planlegges og avholdes klubbstevner.  

 

Vedtak:  Til orientering 

 

 

10 Status kioskutvalg 

Terje lånte rytterstua til et møte 5. mars.  

Omsetning i februar: kr 1378,- 

Omsetning hittil i mars kr 740,-. 

Ikke så mye salg av kopper, kan som nevnt promoteres på facebook i tillegg.  

Vedtak: Andrea sjekker hvilke priser som ble vedtatt på tidligere styremøte 

vedrørende leie av rytterstua.  

 



 

11 Eventuelt 

Rapport fra valgkomiteen: Godt i rute. Ikke helt ferdig, men forventer 

ferdig innstilling til søndag.  

 

Sentral rekrutteringsstruktur: Under forbundet er den en del grenutvalg. 

Når det blir en vakanse i ett av utvalgene så utlyses dette på 

hjemmesiden til rytterforbundet hvor stillingene kan søkes på. Så velges 

representanten av styret. Det er stilt spørsmål til hvordan 

sentraliseringen fungerer per i dag.  

 

Equilab: Det foreslås å opprette digital aktivitet i appen Equilab. Dette 

kan være et fint alternativ til fysiske arrangement i korronatiden, og 

fortsatt aktuelt selv når stevner blir avholdt igjen.  

 

Skjema til stevner: Inga har opprettet et skjema som skal fylles ut etter 

avholdte stevner for at regnskapet skal kunne føres riktig i etterkant.  

 

Vedtak: Til orientering. 

 

 

Neste styremøte:  22.03.2021 kl 18.00. Tema: Årsmøterplanlegging. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 20.30 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


