Referat fra styremøte
Tid: Mandag 09.08.21 kl. 18.00
Tilstede: Eva, Maria, Ina og Inga. Fra arbeidsgruppe: Eli og Terje
Forfall: Andrea, Randi, Matilde, Linn og Ketil

1) Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent, men ønskes at det sendes ut innkalling tidligere til neste møte.
2) Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Godkjent, men ønskelig art den sendes like etter møte.
3) Status tildelte ansvarsområder fra forrige styremøte
- Norgesserien: Gikk veldig bra, laget ble plassert som nr. 2.
- Mal i forhold til sponsorhinder er ok, følges opp videre til neste møte. Venter på priser fra
Kubberød.
- Mail til stallmesteren; avventer til det er satt et mål for banen, og hva skal vi bruke han til
må klarlegges før vi spør om han kan komme og bistå.
- Kjeppheststevne – ansvarlige borte fra møte, følger opp dette videre til neste møte.
- Lydanlegg – Inga sjekker med Arild Moe om leie av lydanlegg, hvis ikke sjekker Eva med
Kenneth. Tilbud mottatt er uaktuelt, da det er for dyrt.
4) Innkommet post/referatsaker
- Har kommet svar fra stallmesteren, er en del spørsmål i denne mailen som må svares opp.
- Mail fra Gjelsten – Henviser til Gjelsten stipendet, er kanskje aktuelt med noe mindre
sponsor fra Værdalsbruket. De må først sette ramme i forhold til sponsing og henviser til at
de har nye eiere.
- Steinkjer Rideklubb har forespurt lån av lydanlegg og fått godkjent dette til 14 og 15 august.
Men ønsker samme deal til KM 11. og 12. september. Vi svarer at dette greit.
- Søknad om støtte til Norgesserien; er søkt om støtte til startkontingent, oppstalling, kjøring
og shabracker. Klubben dekker startkontingent på 2420,-. I forhold til reisestøtte meldes
tilbake om at det bør søkes på slutten av året, da resterende midler på denne posten
fordeles på søkere.
- Gjelsten stipendet deles ut i Drammen 20 august, vinnere av stipendet blir oppringt onsdag
11 august.
- Søknad om reisestøtte fra Inga Granlund på vegne av Frida Granlund som rir
landsmesterskap i dressur. Varsler at det må søkes på slutten av året, som punkt over.
5) Status ny ridebane:
Har god kontroll på arbeidet, men venter nå på videre arbeid utført av Austad, skal være nok
midler til grunnarbeid, fylling og masse til å starte å ri på. Den må så brukes, slik at det den
pakkes før det legges et evt. topptekke. Mye henger på at Austad som ikke kommer og
utfører arbeidet, så Terje jobber med å få noen andre på banen for å få fortgang i dette.
Gjerdet er i dialog med Værdalsbruket, så det er en plan på dette. Målet er landsmesterskap i
sprang og dressur, og bruk til treninger. Tenkes å sette en «voll» rundt banen, slik at her kan

det monteres gjerde på. Dette for å unngå at gjerdet kjøres inn i ved vedlikehold av banen.
6)

Stauts sosiale medier
Legges ut mye bra både på instagram og facebook, får mye positive tilbakemeldinger både
fra ryttere, medlemmer, rytterforbund og andre klubber. Fortsetter med dette. Oppfordrer
alle til å sende inn når de er på stevner.
Må legges ut litt info ang. at vi er tatt opp som satsningsklubb i klubbutviklingsprogrammet,
og at innkalling til dette vil komme.

7)

Status økonomi:
Klubben har ca. 65.000 kroner på konto, og har et lite negativt driftsresultat pr. 31.07. Her
mangler det kostnader som kommer i forbindelse med MNM, og en faktura som er
dobbelbetalt. Så et lite positivt resultat.

8)

Status stevneutvalg:
Alt i rute til stevnet (tror vi). Liste over ting som skal gjøres: Maling av rekkverk kro, maling
bakside dommerbod, vasking vindu både dommerbod, sekretariat og kro. Vaske bokstaver og
rail, slåing av gress rundt banen, tribunen må flies over, kosting av vegger i hall. Opprydding
rundt hallen og utebanen, parkering. Må også få hengerne opp til steinbruddet.

9)

Ikke til stede på møtet

10) Ikke til stede på møtet
11) Går gjennom i hele referatet.
12) Eventuelt: Det er feil e-post adresse på Terje, har ikke fått innkallinger, e-post som skal
brukes er: terjeg@vktv.no
Ønskelig med mer informasjon fra styret mot Sandslia, mer samarbeid.
Spørsmål om det går an å stille opp dugnad på Lydhagen, servering ved. Evt. arrangement.
Ønskelig med mer aktivitet og oppgaver som skjer mellom styremøtene, føler det skjer lite
fra møte til møtet og at møtene blir gjennomgang av mye det samme. Ønskelig å endre
referater til litt mer aksjonsjobbing, slik at vi får opp aktiviteten både blant utvalg, styret og
medlemmene.

Møtet hevet 20.30

