Protokoll fra styremøte 09.05.2022 kl. 18.00 – 20.45
Sted:

Lyngsmoen, Stiklestad

Tilstede:

Fra styret: Randi Nessemo, Inga Granlund, Anne-Gudrun Klæth
Lyngsmo, Svein Jørgensen, Eva Letnes, Maria Skjerve Kolstad,
Matilde Grønn og Ina Flotten Sørensen. Øvrig inviterte: Terje Grønn,
Marit Aarset Grønn og Eli Anita Valbekmo.

Forfall:

Ingen meldte forfall

Ikke møtt: Tina Sundfær Kihl

1

Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen merknader.
Vedtak: Godkjent uten kommentarer

2

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Ingen merknader.
Vedtak: Godkjent uten kommentarer

3 Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte
Eva har hatt Teams-møte med representant fra NRYF og ga referat fra
dette.
Angående Marits forslag til vedtak til laguttak, så har Randi gått gjennom
tidligere vedtak og ikke funnet vedtak på dette.
Eva og Ina skulle se på årshjul/klubbhåndbok. De fortsetter dette arbeidet
etter stevnesesongen.
Anne-Gudrun har presseansvar, dette legges ut på sosiale medier. Har ikke
fått ut noe i media enda.
Mathilde skulle lage liste over tilgjengelig teknisk personell i klubben. Har
startet dette arbeidet. Eva tar kontakt med Heidi Grostad.

Randi har gjort arkivsøk mtp kriterier for reisestøtte. Se sak 9.
Angående potensiell sponsoravtale – Eva har tatt kontakt, men har ikke
hørt noe mer fra potensiell sponsor.
Randi har satt Frode Haugen på saken med å innhente tilbud på kjøleskap.
Anne-Gudrun har sjekket med Jonas Austmo Kolstad i idrettskretsen med
tanke på politiattest. Hun innhenter for hovedstyret og juniorutvalget.

4 Innkommende post / referatsaker
Vi fikk siden forrige møte spørsmål om sponsing av lunsj til klubbens
dressurdag 18. april – dette ble innvilget.
Søknad om dispensasjon for banebygger for Marit Aarset Grønn er ok.
Det ble mottatt invitasjon til barneidrettsansvarligkurs, ingen fra oss deltok
på dette.
Fått dispensasjon mtp stewarder på landsstevnet.
Lydhagen, Fiskå Mølle, RørTek AS Avd Verdal og Verdalskalk sponser
Landsstevnet.
Kvernmo ønsker å sponse neste års dressurfestival.
Mail fra Verdal idrettsråd angående mulighet til å stille som lag i 17. maitoget. Vi deltar ikke som lag i 17. mai-toget.
Info om distanseritt er kommet på mail. Vi er enige om at dette ikke er noe
vi skal ha egne arrangement for. Idé om klubb-tur som alternativ.
Vi har fått tilbakemelding om at vi ikke har fulgt riktig prosedyre med
tanke på planlegging av kjørestevne, da dette skal via sportsutvalget for
kjøring. Vi tar dette til etterretning til senere.
Det er kommet innkalling til årsmøte i Verdal idrettsråd 13. juni. Vi har en
delegat. Ina Flotten Sørensen stiller fra oss.
Spørsmål om Rytterstua kan brukes til middag under NM i
Nordlandshest/Lyngshest. Dette stiller vi oss positive til.

5 Statusoppdatering

A – Ridebane – to lass flis horvet utover banen i ridehuset. Arbeidet er i
gang mtp ny ridebane. Terje oppdaterte styret om fremgangen.
Arenautvalget setter i gang dugnadsarbeidet, og tanken er da en
dugnadshelg over to dager. Se for øvrig punkt om stevneutvalg og
arenautvalg. Utvendige mål på nybanen blir 60*110 meter.
B – Sosiale medier
Sak fra Bruråk kommer. Statusoppdatering fra Håvard Dragset kommer.
Maria oppretter arrangement for landsstevnet. Randi legger ut på nettsiden.
C – Økonomi
Kasserer Inga orienterte oss om lagets økonomiske tilstand. Imponerende
salg i kiosken. Lærdom til neste år at en bør ha et lite vedlikeholdsbudsjett.
Snart ferdig med å betale ned lånet på tidtakeranlegg.
D – Stevneutvalg
Det jobbes med landsstevnet. Så langt lite påmeldinger. Behov for dugnad
før dette. Dugnadslister til selve stevnegjennomføringen kommer på
Facebook snarlig.
E – Arenautvalg
Arenautvalget arrangerer dugnad i forkant av landsstevnet. Benker bør
skiftes ut. Inga sjekker om det er materialer hos dem (Kvernmo) som kan
brukes til benker.
F – Kioskutvalg
Gulvet i rytterstua er bonet, det har blitt bra. Frode Haugen er på saken om
kjøleskap. Omsetningen er bra, og folk møter opp på vaktene sine. Behov
for at noen vasker mopper og kluter. Det er bestilt refleksvester med lagets
logo som leveres før landsstevnet. Vi har fått tilbud om varer fra avviklede
Lyshagen for premier ved evt loddsalg. Dette følges opp. Servering til
landsstevnet (grilling, ryttermiddag e.l.) – sjekker om det er muligheter for
å få tilbud/sponset mat til dette.
G – Juniorutvalg
Representant fra juniorutvalg var ikke tilstede.
H – Måloppnåelse handlingsplan
Dette har vi vært innom i øvrige punkt i sak 5.

6 Behandling av DDA-kandidater

Mari Liakleiv Trønnes har søkt om støtte til DDA-kurs, det samme har
Katrine Sørensen Moe. Kurset koster 1800 kroner. Marit skriver
anbefaling, og Eva sender inn denne på vegne av klubben.
Vedtak: Styret innvilger søknadene.

7 Kurs i praktisk styrearbeid på Røra 2. mai.
Eva ga en kort oppsummering av kursets innhold.

8 To do 2022 – fortsetter fra forrige møte
a.

Årshjul og klubbhåndbok
Dette jobbes det videre med (se sak 3)

b.

Sosiale medier og media.
Se sak 3.
Vi trenger en søkbar kalender til hjemmeside.

c.

Oversikt teknisk personell 2022.
Matilde oversender liste når denne er oppdatert. Denne legges ut på
disken til internt bruk.

9 Utarbeide kriterier for reisestøtte – fortsettelse fra forrige
gang.
Diverse kriterier utarbeidet i 2010, blant annet norm for reisestøtte. Vi er
enige om at vi ikke ønsker norm for reisestøtte.
Alternativer er at vi enten har en pott som fordeles, eller opererer med en
fast sats.
Vi har sagt at vi betaler startavgift for alle lagkonkurranser hvor man starter
for klubben. FERD rideskolecup, Comeback-cup har stående vedtak på at
de får 2000 kroner fra kretsen. Vi støtter mesterskap på nasjonalt nivå. NM
for særnorske raser støttes også.
Konkret forslag på stevnestøtte utarbeides til neste møte og diskuteres da.
Tanken er at stevnestøttekriteriene skal være gjeldende fra og med 2023.

10 Eventuelt
Handling av lydanlegg
A - Tilbud på å kjøpe høyttalere og trådløs mikrofon, som vi kan få før
landsstevnet. Alternativ å kjøpe eller låne anlegget. Vi er enige om at vi
kjøper fire topper og en mikrofon.
B – Angående finansiering av dette kan dette gjøres ved å ta opp lån
eller å bruke egne midler.
Vedtak: Vi kjøper fire topper og en mikrofon, dette finansieres av egne
frie midler.
Tilbakemelding til klubben
En anonym innsender har gitt tilbakemelding via Messenger at
vedkommende mener at frivillig personell som har stilt på dugnad i
forbindelse med forrige stevne, ble møtt på en lite vennlig måte i
forbindelse spørsmål om varmmat ved stevnet. Gjeldende vedtak er at
teknisk personell får hente ut det de vil i kiosken. Dugnadspersonell får
hente ut det de vil fra brødbordet, samt kaffe og saft. Vi vil finne bedre
rutiner for info omkring servering under dugnad slik at vi unngår at
dugnadspersonell blir skuffet i fremtiden. Første steg i dette er å legge
ved infoskriv når dugnadslisten sendes ut. Maria gir tilbakemelding til
vedkommende som har sendt inn tilbakemeldingen.

Neste styremøte: 20.06.2022 kl. 18.00.

Møtet hevet kl. 20.45.
Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo/ ref.

