
Protokoll fra styremøte 10.05.2021 kl. 18.00

Sted: Digitalt - Teams

Til stede: Randi Nessemo, Eva Letnes, Andrea S. Ganes,
Borghild Lundeby, Birgitte Dillan, Matilde Aa. Grønn, Ina F.
Sørensen, Maria S. Kolstad

Forfall: Inga Granlund

Ikke møtt: Linn A. Aksnes

1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen merknader.

Vedtak: Godkjent

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

Godkjent med merknad.

Vedtak: Godkjent

3 Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte Kreditnota
er OK, nå er alle forsikringer i VORK samlet hos Sparebank 1.
Sponsorarbeidet er under oppstart.
Maria Kolstad har snakket med Terje Grønn og Gunn Eva Killingstad
vedrørende ridebanebunn.
Politiattester er snart i orden.

Vedtak: Til orientering.

4 Innkommende post / referatsaker
4.1 Digital temakveld – Barneidrettsansvarlig.

Det var ingen som deltok på dette arrangementet på grunn av tekniske
problemer. Matilde Grønn har gjennomført e-læring for
barneidrettsansvarlig.

4.2 Infobrev fra Rytterforbundet
Avdeling B sprang heter nå utdanningsklasse. Gjelder først og fremst



unghestklasser og er videresendt stevneutvalget.
4.3 Premietilbud fra Skioes
Interessant tilbud er videresendt stevneutvalget.

4.4 Rytterkretsen – Capa kino
Det er mulig å få satt opp privatvisning på Stjørdal for den nye Spirit –
Untamed. Klubben har mulighet til å kjøpe en lukket kinovisning med
snacks. Matilde Grønn tar saken videre med juniorutvalget.

4.5 Innkalling til møte i samarbeidsgruppe – NTRyK
Arbeidsgruppen som skal jobbe med en dialog mellom Nord- og Sør
Trøndelag rytterkrets ber om at alle klubber velger en representant som
skal delta på møtet. Arne Espen Dillan er VORKs representant.

4.6 Henvendelse fra Marit Aa. Grønn – Leie av rytterstua, pristilbud
Marit ønsker et tilbud på leie med/uten mat for Sandslias arrangerte
sommerkurs.
Randi Nessemo og Andrea Ganes utarbeider saken videre i kioskutvalget
og gir Marit Grønn tilbakemelding om alternativ 2 med pristilbud.

Vedtak: Til orientering.

5 Status sosiale media
Det ble publisert på klubbens plattformer under stevnet på Solheim.
Ansvarlig for nyhetsbrev ber om innspill til saker som kan inngå i
nyhetsbrevet.

6 Status økonomi

Regnskap for april ikke klart, men positiv likviditet for april.  Nye
koronnatilskudd tilgjengelig, Eva Letnes undersøker om vi kvalifiserer  til å
søke om dette.

7 Status stevneutvalg
Landsstevnet ble avlyst som følge av koronarestriksjoner.
Det blir klubbstevne 15.05.2021.

8 Status kioskutvalg
Skadedyrbekjemper er blitt kontaktet i forbindelse med museproblemet i
kiosken, og det er satt ut bokser med gift. Det ble inngått en serviceavtale
for videre oppfølging av boksene.



Relativt god omsetning i kiosken siste måned. Kiosken holdt åpent under
Sandslias ponniridning 10. april og 24. april.
Andrea Ganes har utformet et forslag til sponsormail til OneShot med
forespørsel om spons av isdispender. Diskuteres nærmere på neste
styremøte.

Kioskutvalget tar ansvar for å kalle inn til dugnad, gjerne før helgas stevne.
Andrea Ganes oppretter arrangement for dugnaden på Facebook.
Kioskutvalget holder kontakt med stevneutvalget for å samkjøre
arbeidsfordelingen til dugnaden.

9 Status juniorutvalg
Juniorrepresentanten er ikke til stede på møtet.

10Status måloppnåelse for handlingsplan
Klubben er i startfasen for ridebanebunn og arbeidet for å bli
satsningsklubb.

11 Eventuelt
11.1 Hipp hurra for stevneutvalgsleder Ina F. Sørensen som har bursdag!
11.2 Samarbeid med kontrollutvalget

Kontrollutvalget ønsker å fortsette å bli invitert på introduksjonsmøte.
Kontrollutvalget har behov for oversikt over vedtak som blir gjort. De
ønsker også å få tilsendt protokoll fra styremøtene. Kontrollutvalget til
å utforme en liste over hva de har behov for av dokumenter for å
kunne kontrollere saker i henhold til rytterforbundets retningslinjer.

Kontrollutvalget vil konstituere seg slik at en blir leder.

11.3 Informasjon om ridebanebunnen på nett
Det er lite informasjon på våre kanaler om ridebanebunnen. Det vil
være gunstig å ha litt tekst og presentasjonsmateriell ifm. ekstern
synliggjøring av klubbens framdrift for banen.

Vedtak: Kontrollutvalget vil bli tilsendt alle framtidige protokoller fra
møtene. Frode Haugen tar kontakt med Eli A. Valbekmo for
informasjon om ridebanebunnen og prosessen.

Neste styremøte: 07.06.2021 kl. 18:00

Møtet hevet kl. 19.10



Andrea Sørgård Ganes / ref.


