Protokoll fra styremøte 04.10.21 kl. 18.00
Sted:

Rytterstua, Sandslia

Til stede:

Eva Letnes, Randi Nessemo, Ina F. Sørensen, Matilde Aa. Grønn,
Linn Anett Aksnes, Andrea Ganes.
Maria S. Kolstad kom etter 30 min.

Forfall:

Inga Granlund, Ketil Aksnes

Ikke møtt:

1

Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen merknader.
Vedtak: Godkjent

2

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Utsettes til neste styremøte.
Vedtak: Til orientering.

3 Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte
Det gjennomgås protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Protokoll godkjennes ved neste styremøte.

4 Innkommende post / referatsaker
4.1 Utleie av tidtakerutstyr til Steinkjer Rideklubb. Inga undersøker at dette
er fakturert.
4.2 Gjennomgangs av klassenivå. VORK ga sin tilbakemelding om
statuttene.
4.3 To medlemmer ble påmeldt SSDA-kurs.
4.4 Medlemslistene er oppdatert.
4.5 Kontrollutvalget gjentar per mail kommentarer fra årsmøtet.
Arbeidsgruppen for ridebanebunn bør fremlegge et punkt om dette på
årsmøtet (da dette gjelder spillemidler vi har mottatt).
De ber om at styret gir en skriftlig tilbakemelding til medlemmene om
hvilke bruksvilkår som gjelder for ny ridebane.

4.6 Koronakompensasjon: Inga har formulert et oppsett over tap på grunn
av korona.
4.7 Ny søknad om spillemidler.
Vedtak:
4.5 Eva tar ansvar for å formulere redegjørelsen som skal presenteres på
årsmøtet.
4.6 Eva søker om koronakompensasjon 2021 hos lotteristiftelsen.
4.7 Ina tar ansvar for å sende ny søknad.
Øvrig til orientering.

5 Status ny ridebane
Ridebanen tar form. Det gjennomgås hvilken informasjon som er innhentet
i forhold til hvilken bunn som fungerer ut ifra forholdene mtp.
Vanningsmuligheter, avsatte midler og lignende.
Vedtak: Arbeidsgruppen organiserer et møte og gjennomgår hvilke
alternativ som er mest aktuelle for oss. Arbeidsgruppen utformer en rapport
som deles med styret.

6 Status sosiale media
6.1 Kornbåndsalget burde vært «boostet» på flere sosiale medier.
Forhåndssalg frem til 10. oktober.
6.2 Påmelding til klubbkveld: Ikke så mange påmeldte foreløpig.
6.3 Det etterspørres «trinn-for-trinn-oppsett» for hvordan man melder seg
på et stevne. Eventuelt et arrangement av en temakveld for foreldre og
andre nye. Det foreslås å avholde et slikt møte i januar -22.
Vedtak: 6.1 Eva publiserer kornbåndsalget på øvrige plattformer.
6.2 Maria opplyser om påmelding til klubbkvelden når kornbåndsalget er
overstått.

7 Status økonomi
Det er god likviditet i klubben for tiden.
Melding fra kasserer om fordeling av pengepremier som medlemmer vant
på KM lag: Det diskuteres hvorvidt klubben eller medlemmene skal motta
pengepremien.
Kasserer er ikke til stede på møte, så det fremgår ingen øvrige saker.

Vedtak: Medlemmene med plasseringer i KM lag fordeler
pengepremien.

8 Status stevneutvalg
18.-19. september. Svært godt gjennomført stevne. Det oppsto noen
utfordringer i forhold til flybilletter til dommerne. Dette løste seg, og totalt
sett et svært bra stevne.
Framtidige stevner, 2022: Klubbcuper planlagt 22.-23. jan, 12.-13. feb og
12-13. mars. Med påfølgende fest for deltakerne.
Klubben søker om KM til både sprang og dressur, dette blir i tilfelle i
september. Klubben kommer også til å søke om FERD comeback cup og
FERD rideskolecup.
D-stevne i sprang 23.-24. april.
KM likt som i 2021.
Det kommuniseres at flere medlemmer har kommet med ønske om et
klubbstevne med kjøredressurklasser.
Et medlem har søkt om permisjon fra sitt verv i stevneutvalget.
Vedtak: Eva tar kontakt med dommer om en av klubbcup-helgene
passer for henne ift. et eventuelt kjørestevnet.
D-stevnet, KM, Midt-norsk og FERD sendes til kretsen.
Eva bidrar til å formulere funksjonærlistene til stevner frem til jul.
Øvrig til orientering.

9 Status kioskutvalg
Vel gjennomført stevner både på lørdag, og forrige helg. God omsetning begge
dager.
Godt oppmøte på kioskkveldene, kun 2 kvelder siden forrige styremøte at kiosken
ikke har vært bemannet.
Nytt vaffeljern måtte anskaffes.
Det var ingen på kioskvakt i dag.
Funksjonærer til kiosk på stevnet: Det må innføres en rutine hvor de som åpner
og stenger kiosken under stevnedager blir informert om å åpne kiosken (m.
funksjonærmat) og rydde opp etter stevnet. Det foreslås å utarbeide en rutine for
oppstart/avslutning av stevner.

Søppeltømming: Søppeldunken vi har er for liten Den vi har i dag er den miste
størrelsen. Andrea undersøker abonnementet VORK har ift. tømmedager,
tømmested og størrelse på abonnement.
Vedtak: Til orientering.
10 Status juniorutvalget
Juniorutvalget har hatt en dialog ift. å arrangere kjeppheststevne. Dette er
aktuelt. Juniorutvalget har også vurdert å arrangere noe til halloween.
Det foreslås at et slikt arrangement er gratis for medlemmene inkl.
servering, og at det i tillegg holdes åpen kiosk.
Utvalget avholder et planleggingsmøte i løpet av denne uken.
11 Status måloppnåelse for handlingsplan
Klubbutvikling: Klubben skulle blitt kontaktet ila september, noe vi ikke
har blitt. Eva tar kontakt for å purre på dette.
Vedtak: Til orientering
12 Eventuelt
12.1 Det etterspørres hvor det lille nettbrettet befinner seg. Det kunne vært
brukt til å ordne passende musikk under stevner, uten at noen trenger å
ofre sin private mobiltelefon.
12.2 Vinkeldøren i kiosken er ødelagt igjen. Det forespørres om
materialutvalget kan reparere dette. Ina tar kontakt med Svein for å få
reparert dette.
12.3 Status teknisk personell: De som var på SSDA-kurs besto kurset.
Faktura ikke mottatt. Det formidles at søknad må fremsettes styret for å
få utgiftene dekket.
Det er behov for nye dressurdommere. Vi har tre aktuelle kandidater.
Ut over det har vi flere kandidater som både sprangdommere og
banebygger. Det er positivt at det er så mye interesse.
12.4 Sparebank 1 Midt-Norge har åpnet for søknad samfunnsutbytte, Her
kunne det vært aktuelt å søke om ridebanebelysninger. Eva formulerer
en søknad om dette.
12.5 Innmeldt sak: Hva gjør vi med dugnadsånden på stevner?
- Vi må frontes bedre at det alltid er restefest i kiosken etter stevnene.
- Forms-skjemaene må oppdateres.
- Tydeligere kommunikasjon om dugnader i forkant av stevner.

Vedtak: Til orientering
Neste styremøte: 15.11.2021 kl. 18.00

Møtet hevet kl. 20.00
Andrea Sørgård Ganes / ref.

