Protokoll fra styremøte 20.06.2022 kl. 18.00 – 19.45
Sted:

Rytterstua, Sandslia

Tilstede:

Fra styret: Randi Nessemo, 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:

Inga Granlund og Tina Sundfær Kihl.

Ikke møtt:

1

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

2

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte
Merknader gitt ved utsending av utkast til protokoll. Disse er hensyntatt.
Ingen nye merknader.
Vedtak: Godkjent uten kommentarer

3 Status tildelte ansvarsområdet fra forrige styremøte
Presse – det har vært flere saker i media siden sist. En kort omtale av D/Lstevne i dressur på Innherred sine nettsider, forhåndsomtale av MNM
Nordlandshest/lyngshest, og reportasje fra sistnevnte på Innherred.
Matilde har begynt på jobben med å skaffe oversikt over teknisk personell.
Hun fortsetter å oppdatere denne listen.
Nytt kjøleskap til kiosken er innkjøpt.
Ina var delegat fra oss i møte i idrettsrådet i Verdal kommune.
Nytt lydanlegg er kjøpt inn.

Politiattest innhentet for styremedlem som ikke hadde dette fra før. Ingen i
juniorutvalget/styret som ikke har hatt dette fra før og som det er aktuelt å
hente inn for per d.d.

4 Innkommende post / referatsaker
Informasjon fra NRYF om at koronatilpasninger ved fremvisning av
vaksinasjonsattest frafalles, og at man går tilbake til ordinær praksis.
SoMe-ansvarlig legger ut info om dette på Facebook i nær fremtid.
Det er mottatt invitasjon til fysisk barneidrettskurs. Frist for å melde
interesse for dette er passert, men det meldes likevel inn at
barneidrettsansvarlig er interessert i å delta dersom slikt kurs blir avholdt.
Stevnerapport for D/L-stevne er mottatt. Stort sett positive
tilbakemeldinger i denne.
Webinar for styreleder og styremedlemmer som vi fikk invitasjon til – vi
hadde dessverre ikke anledning til å stille på dette.
Moms-kompensasjon er ordnet.
Samordnet registermelding er godkjent.
Kontaktperson DDA-kurs er Eva, og kontaktperson kretstrening sprang er
Matilde og Maria.
Ryttertinget 2023 - Det er kommet mail hvor det etterspørres innspill til
valgkomiteen for sentrale verv. VORK har allerede to medlemmer i
sentrale verv (Marit Aarset Grønn og Arne Espen Dillan). Frist for innspill
1. oktober. Per nå ingen innspill fra oss.
Det har endelig kommet digital stevnerapport, og denne er tatt i bruk ved
MNM Nordlandshest/lyngshest.
Det er kommet mail fra Tine Skoftedalen Fossing i NRYF med skryt av
vårt medlem Elena Viktoria Baydakova Kalseth i forbindelse med hennes
deltakelse i FERD Rideskolecup.
Styret skal gjennomføre kurs i ren utøver/rent styre, i forkant av at resten
av klubben skal gjennom samme kurs. Styret gjennomfører dette i
forbindelse neste styremøte.

5 Statusoppdatering

A – Ridebane – Terje Grønn ga en oppdatering om fremgangen med
ridebanen. Stein på avveie i forbindelse sprengning har gitt skader blant
annet på gjerde rundt eksisterende ridebane, samt dommerbod. Dette er
midlertidig reparert, men arenautvalget vil gjøre ytterligere tiltak. Det er
noe forsinkelser da steinen som er sprengt vekk var tenkt brukt til
forbelastning av grunnen til nye Stiklestad skole, men da dette prosjektet
midlertidig står stille, er også bortkjøring av stein noe forsinket. Estimat på
når ny bane kan tas i bruk er nå neste år, og det satses på at auguststevnet
2023 kan avholdes på ny bane. Ellers informerte han om at det monteres
solceller på taket på stallen, noe som vil gi billigere strøm også til VORK.
Terje oppfordrer til å ta kontakt med et verdalsfirma for å forhøre oss om
muligheter for spons til belysning på ny ridebane. Eva og Eli Anita ser
videre på dette.
Det ble også nevnt muligheten for å investere i «danskebokser» som også
kan brukes under Spelet, med mulighet for at SNK går inn med deler av
kjøpesummen. Marit følger opp dette videre.
B – Sosiale medier – SoMe-ansvarlig Maria legger ut jevnt og trutt. Da hun
naturligvis ikke kan være tilstede på alt som skjer, må vi andre medlemmer
også bidra med å sende ting som kan legges ut på sosiale medier. Legger ut
en påminnelse om dette i nær fremtid.
C – Økonomi
Kasserer fraværende, ikke gitt oppdatering på regnskap. Etterspørres rutine
for utbetaling av pengepremier ved stevner. Kasserer må sjekke NRYF
Stevne i etterkant av stevner for oversikt over hvem som skal ha utbetalt
premier. Stevneutvalg/sekretariat må gi beskjed til kasserer i etterkant av
stevne dersom det har vært klasser med pengepremier.
D – Stevneutvalg
Utvalget planlegger neste stevne, stevnene så langt i vår har gått greit.
Jobber nå mot landsstevne i august.
E – Arenautvalg
Arenautvalget har gjort midlertidige reparasjoner på dommerbod etter
steinsprang fra sprengning på ny ridebane. En permanent reparasjon av
taket må gjøres, da eksisterende tak er av eternitt og derfor må byttes.
Gjerdet som også ble skadd av nevnte steinsprang repareres i løpet av kort
tid.
F – Kioskutvalg
Fornøyde med nytt og større kjøleskap. Det har vært bra inntekt i kiosken i
forbindelse de siste stevnene. Det er kjøpt inn nye duker og et par nye
kjeler. Fått pynt fra Lyshagen. Kioskutvalget holder åpen kiosk i rytterstua
i forbindelse siste dag på sommerkurs i regi av Sandslia ridesenter.

G – Juniorutvalg
Representant fra juniorutvalg var ikke tilstede.
H – Måloppnåelse handlingsplan
Saken er overflødig og fjernes fra statusoppdatering fremover.

6 Ny dato DDA-kurs
DDA-kurs har fått ny dato. 22. og 23. oktober. Vi stiller som vertskap.

7 Erstatter for medlem i juniorutvalget.
Ingrid Steen flytter i forbindelse skolegang, og må derfor fratre sitt verv i
juniorutvalget. Styret kan ikke oppnevne erstatter, det må i så fall avholdes
ekstraordinært årsmøte. Vi finner ikke det hensiktsmessig, og velger derfor
heller å informere juniorutvalget om at de blir en mindre til høsten, og anmode
om at de knytter til seg noen som kan bidra i Steen sitt sted uten å være valgt
inn i utvalget frem til neste årsmøte.

8 Forespørsel om å være vertskap for kretstrening sprang
høsten 2022.
Vi stiller som vertskap for dette. Presseansvarlig sender invitasjon til
pressen i forkant av kretstreningen.

9 «To do 2022» - fortsettelse
A – Årshjul – Ina og Eva fortsetter dette arbeidet etter stevnesesongen.
B – Allerede omtalt. Se sak 3 og 5.
C – Allerede omtalt. Se sak 3.
10 Kriterier for reisestøtte – fortsettelse
Eva har utarbeidet forslag til reisestøtte. Se vedlegg. Et kriterium for støtte
er at laget som støttes er tatt ut av sportsutvalget (gjelder lagkonkurranser).
Vedtak: Forslag til reisestøtte vedtatt uten innvendinger.
11 Eventuelt
a. Retningslinjer laguttak.

Eva har utarbeidet forslag til laguttak.
Vedtak: Vedtatt uten innvendinger.
b. Gjennomføring av «Rent styre» kurs.
Gjennomføres i forbindelse neste styremøte, 22. august, klokken
17.00.

Neste styremøte: 22.08.2022 kl. 17.00 (Rent styre-kurs), med møtestart 18.00.

Møtet hevet kl. 19.45.
Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo/ ref.

