
 

 

Protokoll fra styremøte 12.04.2021 kl. 18.00 
 

Sted:  Digitalt - Teams 

 

Til stede:  Randi Nessemo, Eva Letnes, Ina F. Sørensen (forfall fra kl. 19.00), 

Frode Haugen, Matilde Aa. Grønn, Maria S. Kolstad, Linn A. 

Aksnes, Inga Granlund, Andrea S. Ganes. 

 

Forfall:  

 

Ikke møtt:  

 

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  
Andrea sjekker priser for leie av rytterstua fra tidligere protokoll. 

Ellers er alt oppdatert.  

 

4 Status sosiale media 
Sosiale media-ansvarlig har gått ut av styret.  

 

Det foreslås at hjemmesiden oppdateres, Randi tar ansvar for dette.  

 

Vedtak: Til orientering.  

 

5 Innkommende post / referatsaker 
Lire innkommende post i postboksen.  

 

- Svar på henvendelse til kretsen vedrørende status på arbeidsgruppe 

STRYK/NTRYK. Kretsen avholder møte om dette 12.04.21. 

- Kretsen forespør bidrag til deres årsberetning; informasjon om 

kretsmestere og medlemmer som har deltatt på nasjonale og 

internasjonale stevner.  



- Klubben har fått tildelt kr 5 000,- i koronastøtte fra Verdal 

kommune. 

- Sparebank 1 Midt-Norge etterspør innspill/forslag til hva 100 mill. 

kan brukes til i Midt-Norge.  

- Informasjon fra rytterforbundet: Førsteavdeling Norgesserie 21.-23. 

april. 

Melding om at det er utarbeidet en rapport om seksuell trakassering 

og overgrep. Dette er et holdningsskapende arbeid som klubben 

ønsker å bidra til etter hvert. 

- Samordnet rapportering 2021 er åpnet.  

- Informasjon om vertsfamilie. Randi tar ansvaret for å dele 

informasjonen på facebooksiden og nettsiden. 

- Informasjon om sprangstevnet Hestehoven: Stevnet gjennomføres, 

men pga. smittebegrensningstiltak er det kun ryttere under 20 år fra 

STRYK som kan delta.  

 

 

Vedtak: Vi svarer kretsen med informasjon om medlem på nasjonalt 

stevne. Øvrig til orientering.  

 

6 Status økonomi 
Ajour per 31.03.21, men foreløpig med negative tall pga. 

aktivitetsmangel (covid-19). 

 

Eva tar ansvar for å reforhandle klubbens forsikringsavtaler og be om en 

kreditnota på overskytende innbetalt beløp. Det mangler noen 

innbetalinger for klubbjakkene. Disse er purret på.  

 

Gjennomgang av resultat mot budsjett per 31.03.21. 

 

Vedtak: Til orientering. 

 

7 Status stevneutvalg 
Sprangstevnet i april er avlyst. Teknisk personell avventes inntil videre. 

Det er ønskelig at vi avholder klubbstevner for barn/unge dersom 

koronarestriksjonene trekker ut ytterligere. 

 

Vedtak: Til orienter.  

 

8 Status kioskutvalg 
Kiosken var åpen på ministallgjengen. 

  



Neste ministallgjengen avholdes 24.04, foreslår at vi ikke bruker en 

ressurs på å stå 4t dersom smitterestriksjonene vedvarer (var flere 

avmeldte ved forrige arrangement).  

 

Pris for vasking er økt med kr 100,-, ellers er leieprisene uendret.  

 

Programtrening førstkommende lørdag, planlegger åpen kiosk.  

 

Vedtak: Til orientering.  

 

9 Fordeling av oppgaver i styret 
Nye deltakere i styret ønskes velkommen. 

 

Følgende oppgaver skal fordeles: 

- Sponsorarbeid: Frode Haugen tar ansvar for sponsorarbeidet, Andrea 

Sørgård bidrar også i sponsorarbeidet.  

- Hjemmesiden: Randi Nessemo tar ansvaret, men flere må gjerne bidra.  

- Ivareta mail: Eva Letnes fortsetter å ta ansvar for dette.  

- Sosiale media. Rebekka Haga ønsker å fortsette arbeidet med sosiale 

media, Maria S. Kolstad deltar sammen med Rebekka på dette.  

- Barneidretten /mentor juniorutvalget: Matilde Aa. Grønn tar ansvar for 

barneidretten, og blir også mentor for juniorutvalget.  

- Politiattest: Randi Nessemo fortsetter å ta ansvar for dette.  

- Arbeidsgruppe som jobber med spørsmål rundt kretstilhørighet. Mari 

Liaklev har meldt interesse til å delta i arbeidsgruppen. Ina F. Sørensen 

og Maria S. Kolstad påtar seg dette ansvarsområdet.  

 

10 Utnevne delegater til årsmøtet NTRYK 
Årsmøtet i kretsen mandag 26.04 kl. 19.00 digitalt på Teams.  

Ina F. Sørens, Eva Letnes og Matilde Aa. Grønn foreslås som delegater til 

årsmøtet i kretsen.  

 

Vedtak: Forslag vedtatt.  

 

3 Ridebanebunn 

Finansiering til ridebanebunn gjennom krafttak til ridebanebunn som er 

finansiert av hestelisensen gjennom Rytterforbundet. Toppdekket ligger 

ikke inne i tippemiddelsøknaden.  

Søknadsfrist 2 ganger i året for krafttak til ridebanebunn. Neste frist er 

15.11.2021.  

 



Vedtak: Ina F. Sørensen, Inga Granlund, Maria S. Kolstad og Matilde 

Aa. Grønn tar ansvar for arbeidet. 

 

4 Satsningsklubb 
Handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet innebærer at klubben skal 

søke om å bli veiviserklubb.  

Fristen har tidligere pleid å være i juni.  

 

Vedtak:  Ina F. Sørensen, Eva Letnes, Randi Nessemo og Inga 

Granlund påtar seg ansvaret for dette. 

 

5 Eventuelt 
5.1 To nye punkter på sakslisten 

Status juniorutvalget og status måloppnåelse handlingsplan. Motivasjon 

for dette er å gjennom året bedre kan kartlegge hvordan vi ligger an.  

5.2 Nyhetsbrev 

Vi fortsetter å utarbeide nyhetsbrev som sendes ut til medlemmene 

månedlig. Randi fortsetter ansvaret for dette arbeidet, andre bidrar ved 

behov.  

5.3 NTE – Laget mitt 

Det foreslås å melde på klubben på NTE – laget mitt også denne runden. 

Andrea tar ansvar for å gjenåpne støttesiden for dette på Facebook og 

nominere klubben til NTE – Laget mitt.  

5.4 Digitalt loddsalg 

Forslag om å arrangere digitalt loddsalg når NTE – laget mitt er ferdig.  

5.5 Trøndersk hestefestival: 

Team Challenge: Undersøke om det er aktuelt å melde på et lag fra 

klubben til dette.  

5.6 Presentasjon av nye deltakere til styret. 

De nye deltakerne presenterer seg, sier litt om hva de ønsker å bidra med i 

styret og hva de brenner for og ønsker å utrette eller forbedre med klubben 

vår.  

 

Vedtak: Til orientering.  

 

Neste styremøte:  10.05.2021. 

 

Møtet hevet kl. 19.45 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 


