Protokoll fra styremøte 15.11.2021 kl. 18:00
Sted:

Rytterstua, Sandslia

Til stede:

Eva Letnes, Ina F. Sørensen, Mathilde Aa. Grønn,
Randi Nessemo, Inga Granlund, Andrea Sørgård, Linn Annett
Aksnes, Maria S. Kolstad, Jan Jensen, vår klubbveileder fra
Klubbutviklingsprogrammet.

Forfall:

Ketil Aksnes

Ikke møtt:

1

Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen merknader.
Vedtak: Godkjent

2

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Godkjent med merknad.
Merknad: Det var Inga og ikke Ina som skulle undersøke om det er
fakturert for utleie av tidtakerutstyr.
Vedtak: Godkjent

3 Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte
De tildelte ansvarsområdene gjennomgås.
Kornbåndsalg: Det er bestilt 600 bånd. Maria S. Kolstad tar kontakt med
Ola Dragset i forhold til utlevering av kornbånd.
Vedtak: Tas til orientering.

4 Innkommende post / referatsaker
- Medlemsmassen; Det er flere innmeldinger enn utmeldinger.
- Det er kommet forespørsel fra et medlem om styret kan komme opp
med et alternativ til kioskvakt for de som har virksomhet på kveldstid
hvor kioskdugnad medfører inntektstap. Dette diskuteres i styret.
- Overgangsvinduet er åpent fra 01.11.21-28.02.22.

- Premier: Premeansvarlig ønsker informasjon om hvordan vi ligger an
premiemessig i forhold til budsjett. Inga har besvart henvendelse.
- Informasjon fra rytterforbundet for å bli autorisert
sprangdommeraspirant.
- Faktura fra Stallmesteren i forbindelse med innhenting av opplysninger
om ridebanebunn.
- Dressurdommerkonferanse: Eva søker klubben om kompensasjon for
deltakelse på konferansen.
- Sprangdommeraspirant-kurs: Maria og Matilde søker støtte til reise og
opphold.
- Høring fra Verdal idrettsråd: Verdal IL vil selge stadionnavnet til en
sponsor. Styret besvarer henvendelsen.
Vedtak: Klubben støtter Eva for deltakelse til dressurdommerkonferanse,
og Mathilde og Maria for deltakelse i SDA-kurs.
Innvilges etter spesifikasjoner.

5 Klubbutviklingsprosjektet
Jan Jensen deltar på styremøtet via Teams. Han er VORKs klubbveileder i
klubbutviklingsprogrammet.
Verdal og Omegn Rideklubb er tatt opp som satsningsklubb.
Klubbutviklingsprogrammet skal bidrag til å hjelpe VORK til å bli en
bærekraftig rideklubb.
Det presenteres en liste som gjennomgås.
Det foreslås å invitere medlemmene til et oppstartsmøte en kveld i januar.
Klubbveileder vil sende styret informasjon/materiell som kan deles med
medlemmene.
Vedtak: Det legges ut informasjon til medlemmene på Facebook for å
fastsette en aktuell dato for oppstartsmøtet, uke 3 eller 4.
Inga og Maria ordner en avstemming på Facebook for dato, og informerer
om oppstartskvelden.

6 Status ny ridebane
Arbeidsgruppen har vært i dialog med Stallmesteren vedrørende
ridebanebunn. Det vurderes at informasjonen er grundig nok til at styret
kan ta en selvstendig vurdering videre i valg av ridebanebunn.
Vedtak: Styret stiller seg bak arbeidsgruppen om det valget som tas av
ridebanebunn.

7 Status sosiale media
Ingenting å melde fra utvalget denne gangen.

8 Status økonomi
Inga informerer om stevneregnskapet (startavgifter til utbetaling,
oppstalling), Gjelsten-stipendet og aktivitetsmidler.
Økonomien i klubben er god.
Stevneinntektene for november er ikke inntektsført enda.
Inga har forespurt Nær Engros om lengre betalingsfrist på stevner. Per i
dag er det 1 uke betalingsfrist. Dette har ikke skjedd. Andrea tar kontakt
med Nær Engros for å få ordnet lenge betalingsfrist.
Vedtak: Til orientering.

9 Status stevneutvalg
Ina orienterer om kommende klubbcuper i januar og februar.
Landsmesterskap lag avholdes samme helg som landsstevnet er planlagt
avholdt.
Vedtak: Til orientering.
10 Status kioskutvalg
Søppeltømming:
Klubben har i dag 240 l dunk som er den mellomste størrelsen på
avfallsdunken.
Tømmedager er månedlig, fredag. 12.11, 10.12, 31.12 (ca hver fredag midt
i måneden).
Andrea har undersøkt priser for det største abonnementet. Behovet for
større avfallsdunk diskuteres.
Det har vært god omsetning på stevnene de to siste helgene.
Godt oppmøte på kioskvaktkvelder.
Randi har formulert rutiner for gjennomføring av kioskvakt på stevnedager
som har gjort det oversiktlig og mer effektivt for dugnadspersonell i
kiosken på stevnedagene.
Mus i kiosken:
Klubben kobler seg på Pelias-abonnementet som Marit og Terje har.
Det er behov for flere feller. Andrea anskaffer disse.
Bygget må sjekkes for å finne hvor de eventuelt kommer seg inn.

Vedtak: Andrea kontakter Retura IR og oppgraderer abonnementet til 360l.
Andrea kjøper musefeller. Øvrig til orientering.

11 Status juniorutvalg
Vellykket gjennomføring av medlemskvelden med kjeppheststevne og
påfølgende filmkveld!
Det er ønskelig å få noen ord fra klubbkvelden til nyhetsbrevet. Linn Anett
Aksnes formulerer dette og sender til Randi.

12 Status måloppnåelse for handlingsplan
Gjennomgått i punkt 5.

13 Eventuelt
Årsmøtet:
Det er ønskelig å fastsette en dato for årsmøtet.
Klubbtrening:
Det foreslås klubbtrening av Lillian Grepne som fast klubbtrener.
Det foreslås to treninger på vårparten og to treninger på høst.
Det etterspørres treninger i sprang på lik linje.
Vedtak: Årsmøtedato fastsettes til 17. mars 2022.
Mathilde tar kontakt med et utvalg trenere som har kombinert sprangog dressurbakgrunn.
Møtet hevet kl. 20.30
Andrea Sørgård Ganes / ref.

