
Protokoll fra styremøte 07.03.2022 kl. 18:00

Sted: Rytterstua, Sandslia

Til stede: Eva Letnes, Ina F. Sørensen, Randi Nessemo,
Mathilde Aa. Grønn, Maria S. Kolstad, Eli Valbekmo, Andrea S.
Ganes. Terje Grønn kom etter 1,5 timer.

Forfall: Inga Granlund,

Ikke møtt: Linn Anett Aksnes, Ketil Aksnes.

1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen merknader.

Vedtak: Godkjent

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

Ingen merknader.

Vedtak: Godkjent

3 Status ny ridebane
Terje Grønn og Eli Valbekmo gir styret en orientering av status for ny
ridebane.

Vedtak: Til orientering.

4 Forberedelse til årsmøte
Utkast til årsmøtedokumenter gjennomgås. Styret formulerer en innstilling
til ny valgkomite.

Vedtak: Eva ferdigstiller delen av styrets årsberetning som gjelder ny
ridebane. Andrea fyller inn stevneutvalgets årsberetning i
årsmøtedokumentene. Andrea skanner den signerte økonomiske
beretningen fra styret og mailer Inga til signering slik at dokumentet kan
vedlegges årsmøtepapirene.
Maria oppretter et arrangement til årsmøtet på Facebook.



5 Spons fra Grong Sparebank
Eva har vært i kontakt med markedssjef i Grong Sparebank.
De vurderer VORK som aktuell til spons, og er interessert i å spesielt
sponse aktivitet for barn og unge over 3 år.

Vedtak: Eva tar kontakt med Grong Sparebank og gir en tilbakemelding på
interesse. Utkast til sponsorforslag utarbeides.

6 Eventuelt
6.1 Forskjell mellom anlegg/Sandslia Ridesenter og VDAL

Det foreslås å formulere en brosjyre om forskjellen mellom VDAL og
Sandslia Ridesenter slik at det synliggjøres for medlemmene.

6.2 Grønt kort-kurs
Medlem i klubben har etterspurt om og når det vil avholdes grønt
kort-kurs i VDAL.

6.3 Klubbutviklingsprogram - oppstartsmøte torsdag 24.03.22 kl. 17:00
Klubbutvikler ønsker et møte med styret i forkant av oppstartsmøte.
Det foreslås å gjennomføre et teamsmøte onsdag 23.03.22 kl. 19:00.

6.4 Forespørsel om innkjøp av refleksvester
Det er kommet forespørsel om innkjøp av 25-30 refleksvester til
dugnadspersonell under stevner.

Vedtak: 6.2: Marit Aa. Grønn inviteres til første styremøte etter
årsmøte for å planlegge grønt kort-kurs.

6.4: Randi ser videre på saken.

Øvrig til orientering.

Møtet hevet kl. 20:20.

Andrea Sørgård Ganes
/referent.


