
Referat fra styremøte
Tid: Mandag 05.07.2021 kl. 18.00

Tilstede: Ina, Maria, Eva, Matilde og Randi.

Forfall: Inga, Andrea og Frode.

Ikke møtt: Ketil og Linn

1) Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent uten merknad

2) Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Det må fremkomme av protokollen hvilke merknader som har kommet.

3) Status tildelte ansvarsområder fra forrige styremøte

● Det er meldt ett lag til finalen i Norgesserien. Matilde følger opp.

● Det skulle bli lagt ut en sponsormail på facebooksida til styret, den mangler.

● Mail til Stallmesteren; sendt til Eva - hun videresender.

● Eva har sendt mail til Værdalsbruket om sponsormidler.

4) Innkommet post/ referatsaker

● Avslag på begge søknadene om spillemidler

● Klubben er opptatt som satsningklubb i NRYF’s klubbsatsningsprogram. Dette

begynner for fullt i september.

● Har fått stevnerapportene fra MNM i retur fra forbundet. Mye skryt fra både teknisk

personell og rytterrepresentant.

● Forespørsel fra Steinkjer om å leie tidtakerutstyret på TopSpec i august. Vi sender

tilbud om å leie ut med kjøring og montering for kr. 3500,-

● Frode Haugen ønsker å fratre sin stilling med øyeblikkelig virkning på grunn av

personlige årsaker. Maria går inn i hans posisjon i styret.

● NRYF har tilbud om å arrangere stevner med kjepphest. Matilde og Linn ser på det.

5) Status sosiale media

● Har fått en del nye følgere på instagram. Viktig å fortsette å legge ut aktivt.

6) Status økonomi

● Etter MNM 74000 stående på konto.

● 204 medlemmer per dags dato.

7) Status stevneutvalg

● Stevnet i august er under planlegging. Det er nødvendig med en stor dugnad på

forhånd. Styret må ordne med lydanlegg. Eva og Matilde ser på dette.

● L-stevner neste år: 27.-29 mai og 19.-21. august. Vi avventer å arrangere L-stevne i

sprang til 2022.

● Maria tar ansvar for å prøve å få inn sponsormidler.



● Stevneutvalget har tidligere levert en prioritert liste over materiell som trengs. Denne

ser vi på i et senere møte.

8) Status kioskutvalg

● Is-maskin. Er det nødvendig?

● Kalender-/bookinsystem for utleie av kiosken hadde vært veldig praktisk.

● Har fått inn et par tusen i kiosken i sommer (sommerkurs Sandslia). I tillegg kommer

leie.

● Rytterstua har vært utleid blant annet til barnedåp.

9) Status juniorutvalg

● Ikke noe fra utvalget

10) Status måloppnåelse for handlingsplan

● Har blitt opptatt i klubbsatsningsprogrammet

● Ridebanebunn

● Vi inviterer Terje og Eli til neste styremøte.

11) Eventuelt

● Dugnad: torsdag 12. august klokken 17.00 – 20.00

● Dugnad: torsdag 19. august (bygge rail osv.)

Nytt møte: 9.8.21 klokken 18.00. Viktig at materialutvalget og juniorutvalget er tilstede!

Ref. Ina


