
 

 

Protokoll fra styremøte 17.01.2022 kl. 18:00 
 
Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 
Til stede:  Eva Letnes, Randi Nessemo, Maria Skjerve Kolstad,  

Andrea Ganes, Ina F. Sørensen, Inga Granlund 
 

Forfall:  
 

Ikke møtt: Ketil Aksnes, Linn Annett Aksnes, Matilde Aa. Grønn 

 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Ingen merknader. 

 
Vedtak: Godkjent 

 

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  

 Merknad: Det må fremgå hva merknadene angår på fremtidige  

 protokoller som er godkjent med merknad.  
 

Vedtak: Godkjent med merknad.  

 

3  Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte 
Tildelte ansvarsområder fra forrige styremøte gjennomgås.  

 
- Koronarestriksjoner gjennomgås i forbindelse med arrangement av 

klubbutviklingsprosjektet. Arrangementet legges på is til neste 
styremøte. 

 
- Andrea har vært i kontakt med Nær Engros som nå har bekreftet 3 ukers 

betalingsfrist på alle fremtidige fakturaer.  
 

- Andrea har vært i kontakt med Innherred Renovasjon. Tok en avgjørelse 
og bestilte en ekstra 240 liters-dunk da det ikke er snakk om mange 
kroner ekstra. Levert ila uke 1.   

 

4 Innkommende post / referatsaker 
Ingen fysisk post. 

 
Grong sparebank har besvart vår forespørsel om sponsoravtale.  



 

Henvendelse fra lotteritilsynet: Innvilget koronatilskudd.  
 

Henvendelse fra rytterforbundet som gjelder pararyttere videresendes 
stevneutvalget.  

 
Forsikringsavtalen fornyes automatisk.  

 
Premiekvitteringer. 

 
Purring om innrapportering av aktivitetsmidler er besvart.  

 
Power: Tidligere leder av klubben har et kundeforhold linket opp til 

VORK. Inga har vært i kontakt med han vedørende dette.  
 
Vannmåler må leses av. Maria leser av vannmåleren under styremøtet. 

 
Kvittering på tippemiddelsøknad mottatt.  

 
Mottatt skjema fra klubbveileder Jan Jensen, bl.a. sjekkliste for krav til hva 

som må gjennomføres for å bli satsningsklubb, punktliste om klubbkveld, 
og generell info som kan brukes mot medlemmene og i styrets eget arbeid.  

 
Kvitteringer og fakturaer og annen økonomirelatert post videresendes 

kasserer.  
 

NTRyK etterspør informasjon til kretsens årsmelding.  
 
Vedtak: Eva tar kontakt med Grong Sparebank for å diskutere 

sponsoravtale. Øvrig til orientering.  
 

5 Klubbutviklingsprosjektet 
Medlemsmøtet ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.  

Sjekklisten for satsningsklubb er mottatt.  
 

Vedtak: Ina og Eva ser på sjekklisten. 
 

6 Status ny ridebane 
Terje Grønn har jobbet med administrative oppgaver i forhold til 

festenummer til den nye ridebanen. Saken skal være i orden nå.  
 

Terje og Eli inviteres til neste styremøte.  

Vedtak: Til orientering.  



7 Status sosiale media 
Ingen saker å melde fra utvalget denne gangen.   
 

Det gis innspill om at det er viktig å dele informasjon om årsmøte og 
klubbutviklingsprosjektet til medlemmene fremover.  

 
Det kommer stadig forespørsler om innmelding i Facebook-gruppen til 

Verdal og Omegn Rideklubb fra ukjente mennesker som ikke er medlem i 
klubben. Det etterspørres et festet innlegg på facebooksiden om innmelding 

i klubben. 
 

Vedtak: Maria skriver et festet innlegg på Facebook-gruppen.  
 

8 Status økonomi 
Likviditeten i klubben er fortsatt god.  

 
Det jobbes med å ferdigstille regnskapet for de siste månedene av 2021. 

Det samme gjelder status innbetaling av kornbånd.  
 
Kasserer har prioritert å få på plass medlemsregisteret. Per i dag har 

klubben 203 medlemmer.  
 

Det er ønskelig at bilagene vil bli digitale på minnepinne i fremtiden. 
 

9 Status stevneutvalg 
Det er klart for årets første klubbcup. Stevneutvalget melder at det meste er 

under kontroll.  
 

Stevneutvalget savner informasjon fra forbundet som gjelder lister om 
overdommere. Det gjennomgås hvilke dommere som kan dømme i mai og 

august.  
 

Det er avholdt terminlistemøte med to representanter fra VORK siden 
forrige styremøte. Terminlisten ble ferdigstilt på møtet.  
Verdal får KM sprang, og ellers ønskede stevner minus ett stevne i april 

som kolliderer med Hestehoven i Trondheim.  
 

Vedtak: Til orientering. 
 

10 Status kioskutvalg 
Varer fylt opp i kiosken før åpning i uke 1. 

 
God omsetning i kiosken i november, en del lavere i desember.  

 



Kiosklister er oppdatert og publisert til medlemmene av Randi.  

 
Ellers lite å melde fra utvalget.  

 
Museproblemet: 

Ina har vært i kontakt med Svein som har gått over bygget. Det ser ut som 
at det trengs noen nye musebånd. Hele bygget kan ikke gås over før.  

 
Feilkode på kaffemaskinen.  

 
Det bør opprettes en rutine for kontanter og innskudd.  

 
Vedtak: Andrea setter inn vekslepenger som nå ligger 

 

11 Status juniorutvalg 
Representant fra utvalget er ikke til stede på møtet.  
 

12 Status måloppnåelse handlingsplan 
Ingen saker.  
 

13 Eventuelt 
13.1 Det er innspill om å meldes oss inn i printerweb for rimeligere innkjøp 

av blekk til skriver. 
 

13.2 Det er spørsmål som gjelder rutine om betaling av medlemskontingent 
for styremedlem som er på valg og ikke skal ta gjenvalg i vervet.  

 

13.4 Årsmøte 

Det blir avholdt årsmøte 17. mars. Fristen for å innmelde saker til årsmøtet 
undersøkes.  

Det diskuteres hvorvidt møtet vil avholdes fysisk eller digitalt. Vi avventer 
hvilke restriksjoner som foreligger om 14 dager før det avgjøres om møtet 

blir avholdt digitalt eller fysisk.  

Årsmeldinger: 

Utvalgene skriver en kortfattet årsmelding til neste styremøte.  

 

13.4.1 Valgkomiteen 

Det må avtales et møte med valgkomiteen og representanter fra styret som 

gjelder tilpassing av verv og den gamle strukturen og den nye 

organisasjonsmodellen.  



13.5 Klubbcup og koronasituasjonen 

Ut ifra koronarestriksjoner kan klubbcupen gjennomføres, men det må tas 
forbehold til opphold og frist av kiosken under stevnet.  

 
13.6 Nyhetsbrev 

Det er ønskelig med innspill til saker til neste nyhetsbrev.  

 

Vedtak: Randi og Eva avtaler et møte med valgkomiteen. Øvrig til orientering.  

 
Neste styremøte:  07.02.2022 kl. 18:00 

 
Det avtales et ekstraordinært styremøte i slutten av februar dersom det innmeldes 

saker til årsmøtet.  
 

 
Møtet hevet kl. 19:40 

Andrea Sørgård Ganes / ref. 

 


