
 

 

Protokoll fra styremøte 04.04.2022 kl.19.00 – 21.20 
 

Sted:  Rytterstua, Sandslia 

 

Tilstede:  Randi Nessemo, Maria Skjerve Kolstad, Tina Sundfær Kihl, Eva 

Letnes, Svein Jørgensen, Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo, Ina Flotten 

Sørensen, Matilde Aarset Grønn. Marit Aarset Grønn stilte som 

representant fra Sandslia Ridesenter.  

 

Forfall: Inga Granlund.  

 

Ikke møtt:  

 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Ingen merknader. 

Vedtak: Godkjent 

 

 

2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte  
Ingen merknader. 

Vedtak: Godkjent 

 

3 Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte 
Dette ble gjennomgått. Tildelt ansvar er fulgt opp.  

 

 

4 Innkommende post / referatsaker 
Det er ikke mottatt fysisk post.  

 

Følgende saker er innkommet per epost: 

SDA (sprangdommeraspirantene) fortsetter utdanningen sin, etter at vi har 

sendt klage med tanke på progresjonen i utdanningen her.  

 

Vi har fått henvendelser fra medlemmer som ønsker å bidra som teknisk 

personell. Vi anser det som nødvendig at disse har en viss erfaring fra 

ryttersporten, og vi mener det er nødvendig at vi gjør en vurdering på 

hvorvidt dette er på plass før vi koster kursdeltakelse for teknisk personell. 

 

Årsmøte i kretsen er planlagt til 25. april, ikke 28. april slik opprinnelig 

forespeilet. Våre representanter Maria Skjerve Kolstad, Ina Flotten 



Sørensen og Mari Liaklev Trønnes informeres om dette. Frist for innsendte 

saker er 11. april, vi har per d.d. ingen saker vi ønsker å melde inn.  

 

Vi har fått «poeng» gjennom kommunen for ny ridebane.  

 

Eva Letnes deltar på innspillsrunde i forkant av høringsrunde om 

ryttersporten frem i tid, som representant for VORK. Det ble under møtet 

tatt en runde med innspill hun kan ta med seg inn i dette.  

 

Krafttak for ridebanebunn – støtte for ridebanebunnutbedring har 

søknadsfrist 30. april. Ordningen gjelder for utbytting/forbedring av 

grunner som er finansiert med spillemidler for minst 10 år siden. Maria 

sender søknad om støtte til utbedring av banebunn i ridehuset på vegne av 

oss.  

 

Marit ga referat fra sportsutvalget. De har per nå ikke valgt ny leder.  

De har begynt å se på lagoppsett Bruråk Challenge, og det satses på at vi 

stiller ett til to lag. Det etterspørres om det finnes noe skriftlig vedtak om 

laguttak i klubben.  

 

Marit har spilt inn forslag til vedtak til laguttak. Vi leter etter et opprinnelig 

vedtak og diskuterer eventuelt vedtaksforslaget fra Marit etter dette, 

dersom det vurderes å være hensiktsmessig.  

 

Kartlegging av behov for engelsk versjon av dressurprogram. Vi ser behov 

for en engelsk versjon og spiller inn dette.  

 

Mottatt kommunale anleggsmidler på 12.703 kroner.  

 

Årsmøteprotokollen er signert i dag, 04.04.2022.  

 

 

 

5 Endring av dato for neste styremøte/deltakelse på kurs i 

praktisk styrearbeid 2. mai.  

Kurs i praktisk styrearbeid på Røra, samfunnshuset, 2. mai, klokka 18.00 til 

21.00. Vi deltar på dette, og flytter styremøtet som var planlagt denne 

dagen til 9. mai klokken 18.00. Den enkelte må melde seg på kurs i 

praktisk styrearbeid selv, via MinIdrett.  

Vedtak: Vi vedtar å flytte styremøtet og delta på kurs i praktisk styrearbeid.  

 

 

 



6 Klubbutviklingsprosjektet  

 

Vi har hatt oppstartsmøte i klubbutvikling, og vi har fått rapport fra dette.  

Vi legger ut denne rapporten på medlemssidene/hjemmesiden. Randi legger 

ut dette.  

Ina og Eva har jobbet videre med sjekklisten som må være godkjent for at 

vi skal bli godkjent som satsningsklubb. Må gjennomføre kurset i praktisk 

styrearbeid (2. mai), og kurset «Reint styre» tar vi på styremøtet 9. mai. Det 

skal dokumenteres hvordan vi jobber med RASK. Vi må si noe om kurs og 

kompetanseutvikling for medlemmer.   

 

7 Statusoppdatering  

a. Ny ridebane (toppdekke og bygninger) 

Tillegg til søknad har gått gjennom, så vi får sluttført de påbegynte 

arbeidene og får utbetalt de siste midlene der, bygninger er et stykke 

frem i tid fortsatt.  

b. Sosiale medier 

Maria er sosiale medier-ansvarlig, men har koblet på Jenny Dillan på 

dette også. Innspill på at klubben må profileres mer på den åpne 

siden (altså ikke den lukkede medlemssiden).  

c. Økonomi 

Kasserer er ikke tilstede, vi har ikke fått tegn på annet enn normal 

tilstand mtp økonomi.  

d. Stevneutvalg 

Stevneutvalget har ikke hatt møte per d.d.  

e. Kioskutvalg 

Kioskutvalget skal ha møte snart. Ønske om nytt kjøleskap til 

kiosken. Se egen sak (sak 15).  

f. Juniorutvalg 

Juniorutvalget har planlagt påskekveld i Rytterstua den 9. april. 

Utvalget ønsker også å arrangere kjepphestkveld, halloween-kveld 

og førjulsarrangement/juleavslutning. Dette må planlegges nærmere.  

g. Måloppnåelse handlingsplan 

Punkt om synlighet i medier tas opp under annen sak (9C).   



h. Kick off 

 

Terminlistegjennomgang først på programmet (Ina), antrekk 

utrustning dressur ved Eva, Marit om stildømming, Liv sier litt om 

det samme i kjøring. Juniorutvalget skal ha Kahoot. Rytterstore 

dekker to premier til Kahooten. Rema-suppe og rundstykker på 

menyen.  

 

i. Arenautvalget 

Arenautvalget har per d.d. intet å melde.  

 

8 DDA-kurs Verdal 21. og 22. mai.  

 

Dressurdommeraspirantkurs på Verdal, Kjell Myhre og Øyvind 

EttEllerAnnet står for kurset. Vi må skaffe 16 testryttere fordelt på ulike 

nivåer. Lørdag 2 LC, 4 LD og 4LA. Søndag (eksamen) 3 LB, 3 LA. 

Kioskutvalget ordner pris og menyforslag. Behov for oppstalling for 

testryttere fra evt andre staller.  

 

9 «To do 2022»  

a. Grønt kort-kurs  

Gjertrud kan være kursholder, vi etterspør potensielle datoer for 

kursgjennomføring.  

b. Start årshjul og klubbhåndbok 

Dersom vi skal bli veiviserklubb, må vi ha årshjul og klubbhåndbok. 

Dette vil gjøre det lettere for kommende styrer, og Jan skulle sende 

mal på årshjul. Eva og Ina stiller seg til disposisjon til å følge opp 

arbeidet med klubbhåndbok og årshjul.  

c. Sosiale medier og media  

Fortsette arbeidet vi har startet mtp sosiale medier. Vi må også huske 

på å legge ut på den åpne siden vår. Randi ønsker støtte på 

hjemmesiden (nettside) for å få brukt denne mer aktivt. Ting som 

kan stå på hjemmesiden er eks. møtedatoer for styret, og frist for å 

sende inn saker til styremøter, sosiale arrangement.  

Angående medier/presse. Anne-Gudrun tar ansvar for kontakt med 

presse/formidling av aktuelle saker til pressen.  

d. Oversikt teknisk personell 2022 + kurs og kompetanse 

Matilde lager liste over hvem som er tilgjengelig teknisk personell i 

2022, og hvilken kompetanse vi har tilgjengelig.  

 



10 Utarbeide kriterier for reisestøtte  

Randi foretar arkivsøk på stående vedtak mtp reisestøtte. Så tar vi 

behandling av saken/vedtak når vi ser hva som foreligger fra før.  

 

11 Juniorutvalgets påskekveld 9. april 

Juniorutvalget ønsker et lite budsjett for påskeegg. Vi anmoder at en 

sjekker med butikker som potensielt kan bidra, og VORK støtter ved å 

betale evt regning innenfor rimelighetens grenser.  

 

12 Sponsing av startavgift lagkonkurranse Bruråk. 

VORK sponser startavgift lagkonkurranse. VORK må være sikker på at 

deltakere på lagene er kvalifisert til konkurransedeltakelsen, lagleder må 

bevisstgjøres/gjøres kjent med sitt ansvar.   

Vedtak: Vi vedtar at vi dekker startavgift i lagkonkurranser der vi har  

ryttere som representerer klubben.  

 

13 Dugnadsrutiner 

Foreslås nedsatt arbeidsgruppe for å fremme dugnadsglede/gjøre 

dugnadsarbeidet mer attraktivt. Sunniva Tusvik foreslås forespurt om å lede 

dette arbeidet. Forslag fra Marit om å utarbeide liste over tilgjengelig 

dugnadsarbeid som man kan kvittere ut på. Stevneutvalget og arenautvalget 

samsnakkes om dette.  

Saken diskuteres videre ved neste styremøte.  

 

 

14 Sponsoravtale  

Eva gikk under møtet gjennom punktene fra tilbudt sponsoravtale fra en 

potensiell sponsor. Vi diskuterte rundt dette forslaget. Vi er enige om at vi 

ikke kan gå med på punkt endring av kundeforhold og eksklusivitet. Det 

samme gjelder formulering om potensiell sponsor som 

hovedsamarbeidspartner (kan evt omformuleres til «en av våre 

hovedsamarbeidspartnere»). Slik avtaleforslaget står nå, er vi enige om å 

takke nei til det.  

 

Vedtak: Eva tar kontakt med potensiell sponsor for å formidle vår 

innstilling, og at vi ikke kan takke ja til forslaget slik det står.  

 



 

15 Nytt kjøleskap i kiosken 

Ønske om nytt kjøleskap i kiosken. Randi innhenter tilbud på dette.  

Vedtak: Vi fatter vedtak når vi har mottatt tilbud på nytt kjøleskap.  

 

16 Eventuelt 

Dressurdag for medlemmer i regi av sporsutvalget – mandag 2. påskedag. 

Åpent for programtrening/ridning innenfor rail hele dagen. I tillegg tanke 

om en liten samling i Rytterstua med en matbit – dressurlunsj. Marit låner 

ut utebokser til besøkende, bookingsystem for ridetider.  

 

 Forespørsel om åpen kiosk i forbindelse med påskekurs på Sandslia. Randi  

har ikke anledning til å ta dette, og resten av styret forespørres om noen kan  

ta ansvar for dette.  

 

Politiattester – tidligere har vi vedtatt at alle i alle utvalg og verv skal ha 

levert gyldig politiattest. Vi går gjennom paragrafen om dette og må ta en 

vurdering på hvilke roller hos oss som trenger politiattest.  

 

 

Neste styremøte:  09.05.2022 kl. 18.00. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 21.20 

Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo / ref. 

 


