
Protokoll fra styremøte 07.06.2021 kl 18.00

Sted: Rytterstua

Til stede: Eva Letnes, Ina F. Sørensen, Maria Kolstad, Matilde Aa. Grønn, Inga
Granlund, Andrea Ganes.

Forfall: Randi Nessemo, Frode Haugen.

Ikke møtt: Linn A. Aksnes

1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent med merknad.

Vedtak: Godkjent

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Godkjent med merknad.

Vedtak: Godkjent

3 Status tildelte ansvarsoppgaver

Ina har vært på møtet i samarbeidsgruppen for dialog med STRyK, fortsetter kontakten.

Vedtak: Til orientering

4 Innkommende post / referatsaker
Ingen fysisk post.

4.1 To nye medlemmer.

4.2 Vedtak fra Brønnøysundregistrene om nytt styre er ok.

4.3 2. kvalifisering i Norgesserien er avlyst, men hver klubb får delta med ett lag i

finalen. (Påmelding lag, innen 01.07.21)

4.4 TopSpec: Fristen er ute. I fjor var det èn startende. TopSpec utgår i år. 4.5

Midt-Norsk mesterskap: Forespørsel fra klubb i Nordland om å låne VORKs  avtale

med arrangørklubb, som ble inngått til NM i 2018.

Vedtak: Vi spør medlemmene om noen er interessert i å danne lag til finalen i

Norgesserien. Maria Kolstad publiserer dette på våre sosiale media-plattformer.

5 Status sosiale media



Resultater fra stevnet (Skeyna) kommer på neste nyhetsbrev.
Randi har formidlet at hun ønsker innspill til hva som kan tas med i nyhetsbrevet.

Vedtak: Til orientering.

6 Status økonomi
Positiv likviditet per dags dato når alle utestående fakturaer er betalt.  Med

de siste innmeldingene er vi igjen 200 medlemmer. Det mangler noen

innbetalinger for medlemskontingent.

Økning i inntekt fra medlemskontingent i forhold til i fjor.

Stilskudd og støtte fra rest som var igjen fra i fjor fra Rytterforbudet. Krisepakke

for moms ga også penger inn, i tillegg til at vi har fått noe mer i år fra

kommunen for anleggsmidler.

Grasrotandelen har økt.

Forsikringene etter forhandling av pris er nå rimeligere.

Positivt driftsresultat per dags dato.

7 Status stevneutvalg
Stevneutvalget skal ha møte 08.06.21 vedrørende funksjonærliste.

Banebygging fredag kl 18.00

Midt-Norsk Mesterskap 12.-13.06:

Dugnad fredag kl. 18.00.

Stevneutvalget ytrer at de ønsker at det skulle vært avholdt flere klubbstevner, men

håper mulighetene for det forbedrer seg i takt med nedgang i koronarestriksjonene.

Vedtak: Til orientering

8 Status kioskutvalg
Andrea og Randi har levert et tilbud til Marit Aa. Grønn vedrørende servering
på sommerskole gjennom Verdal kommune uke 25, 26, 27 og 32. Vi behøver
folk til å stå i kiosken disse dagene. Randi og Andrea kan stille, men vi setter
pris på om flere kan bidra.

Godt salg i kiosken på stevnet 15. mai.

Vi ser på iZettle at det er enkelte dager det ikke er inntekt på åpne



kioskkvelder.

Vi trenger også folk til å bidra i kiosken til stevnet førstkommende helg.
Vedrørende sponsormail så er den utformet, men ble avglemt til styremøtet i
dag. Andrea legger den ut på FB-gruppen til styret så resten av styret kan
komme med innspill, blant annet til hva vi kan tilby i gjengjeld for eventuell
sponsing.

Randi har skrevet ut og hengt opp info om hvordan man kan registrere seg til
Grasrotandelen for VORK. Denne henger både oppe og nede i Rytterstua.

Ellers ønsker Randi innspill på tema (med utfyllende tekst) til neste
nyhetsbrev.

9 Status juniorutvalg
Juniorrepresentant ikke til stede på møtet.

Matilde Har vært i kontakt med representant for juniorutvalget vedrørende kino

arrangementet av Spirit i høst.

10 Status måloppnåelse for handlingsplan
10.1 Satsningsklubb: Søknad er sendt.

10.2 Ridebanebunn: Matilde har undersøkt litt vedrørende ulike ridebannebunner

mens hun har vært på treninger.

Det foreslås å ta inn vedkommende som driver Stallmesteren for å gi innspill

til ridebanebunn.

Vedtak: Maria Kolstad og Matilde Aa. Grønn gis ansvar til å kontakte

Stallmesteren for innspill til beste ridebanebunn.

11 Eventuelt
11.1 Sponsor: Det foreslås å ta kontakt med Verdalsbruket. Eva Letnes tar tak i

denne saken.

11.2 Sponsorhinder: Det burde vært tatt inn noen som er kjent med klubben og det

lokale næringslivet når det kommer til sponsorhinder.

11.3 Hindervogn: Ble ikke plass i Inga Granlund sin henger, så det ble bomtur da

vognen skulle hentes. Matilde Aa. Grønn skal undersøke om Terje kanta med

seg vognen tilbake neste uke.

Neste styremøte: 05.07.21 kl 18.00

Møtet hevet kl. 19.45



Andrea Sørgård Ganes /ref.


