
 

 

Protokoll fra styremøte 22.08.2022 kl. 17.00 – 20.45 
 

Tid: 22. august, 2022. Klokka 17.00 (Rent Styre-kurs) og 18.00 

(styremøte). 

 

Sted: Rytterstua, Sandslia 

 

Tilstede: Eva, Matilde, Svein, Maria, Tina, Inga og Ina. Terje Grønn og Marit 

Aarset Grønn deltok på deler av møtet. Forfall: Anne Gudrun 

 

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 

Status tildelte ansvarsområder fra forrige styremøte – 
 

a. Maria har vært på kurs i barneidrettsbestemmelser. 

 

b. Har gjennomført Rent Idrettslag. Sponsoravtale med Elman – Maria tar 

saken videre. 

 

c. Sosiale media: Maria legger ut om at vi ønsker at de som er ute på 

stevner sender bilder og noen ord til klubben. 

 

d. Passe på å legge ut på hjemmesida det som hører hjemme der 

 

e. Vi vedtok reisestøtte og statutter til laguttak. Ordlyden er litt endret. 

Gjelder for hele 2022. Søknad sendes på e-post til klubben. Info blir lagt ut 

på hjemmesiden. 

 

 

 



4 Innkommende post / referatsaker 
 

a. Spillemidler: vi må huske å fornye søknaden. Maria videreformidler til 

Eli Valbekmo 

 

b. Søknad innvilget fra Maria Aurstad om å delta på konferanse på Øysand. 

Hun er nå utdannet sprangstildommer1. 

 

c. Idrettsstipend fra Trøndelag fylkeskommune med søknadsfrist 30. 

august. Gjelder ungdom fra 16-23 år. Vi deler på sosiale medier. 

 

d. Innmeldinger i klubben: Randi har ansvar 

 

e. Nominasjon til ildsjelprisen. Frist 29.august. 

 

f. Søknad om reisestøtte fra Mari Liaklev Trønnes. Hun får tildelt 500,- 

 

g. Både innmelding og en utmelding i klubben 

 

h. Verdal idrettsråd: søknad om aktivitetsmidler med søknad 22.august. Vi 

søker om støtte til å avholde klubbkveld med antidoping som tema. 

 

i. Sunniva Tusvik, Rebekka Haga og Kristine Groven Larsen tilbyr seg å 

arrangere loppemarked den 18. september. Vi støtter tiltaket. Klubben kan 

også ha åpen kiosk. Info legges ut på hjemmeside og sosiale media. 

 

j. Eva har tatt kontakt med idrettskretsen med spørsmål om hvordan man 

overfører myndighet fra leder. Dette får vi info om. 

 

k. Søknad om støtte til deltakelse på Landsmesterskap dressur fra Frida 

Granlund-Bjærtnes. Hun får tildelt kr. 1810,-. 

 

 

5 Statusoppdatering 

a. Ny ridebane - ikke noe nytt fra grunneier. Steinen skal brukes på ny 

skoletomt, og vi må avvente videre arbeid der. Vi må se på hva som kan 

gjøres på dugnad i løpet av vinteren. For eksempel maling av stolper. Det 

er ikke snakket med Elman enda i forhold til strøm. Vi har material til 

gjerdet som skal rundt. Det kan tenkes litt alternativ bruk av den nye 

ridebanen, f.eks åpen gård, åpen dag osv. 

 

b. Sosiale medier – Maria har fått hjelp fra Rebekka og Jenny. Fått tilsendt 

fra blant annet Inga fra Landsmesterskapet. Info om Grønt kort-kurs er 

allerede ute. 



 

c. Økonomi – alt er ajourført til og med juli. August vil gå i minus. 

Økonomien er ok. Vi har fått inn 7000,- i sponsormidler. Kiosken har gått 

veldig godt. 256000 i samlet driftsinntekt. Rapportene ble forevist styret i 

dag. 

 

d. Stevneutvalg – har avholdt L-stevne i dressur. Veldig gode 

tilbakemeldinger fra teknisk personell. Eneste ankepunktet var bunnen i 

ridehallen. Får veldig mye skryt fra alle på kiosken. Vi skal snart ha Km-

sprang. Invitasjonen er til godkjenning. Vi skal handle inn dekken til 

klubbmesterskapet. 

 

e. Arenautvalg – vinduene i dommerboden er skiftet. Gjenstår litt listing. 

Gjerdet rundt ridebanen er også nesten ferdig reparert. Boden skal jekkes 

opp for å få den i vater. 

 

f. Kioskutvalg – kiosklistene er publisert frem til uke 42. Foresatte for 

fôrverter er satt opp på onsdager. Etter oppstartsmøte for fôrverter har vi 

fått 6 nye medlemmer. Har hatt problemer med brusskapet i kiosken. Randi 

har tatt kontakt med Coca Cola for løsning på problemet. 

 

g. Juniorutvalg – ett medlem har flyttet for å gå på skole. Planlegger 

Halloweenkveld med kjeppheststevne. 

 

6 Søknad om fritak fra verv  
Vi har mottatt søknad om fritak fra Eva på ledervervet. Søknaden 

innvilges. Eva kan fortsette arbeidet med klubbutviklingsprosjektet 

sammen med Ina. Det må publiseres at klubben får ny leder fra og med 

1. september. 

 

 

7 Søknad om reisestøtte  

Se innkommet post.  

 

8 To do 2022 – fortsetter fra forrige gang 

a. Årshjul og klubbhåndbok – Ina og Eva fortsetter arbeidet 

 

b. Sosiale medier og media. – se punkt 5b 

 



c. Oversikt teknisk personell 2022. – Matilde har kommet litt videre i leting 

etter forskjellig teknisk personell. 

 

 

9 Eventuelt 

a. 30. sept-1. okt: Grønt kort-kurs på Sandslia. Klubben må være 

medarrangør. Maria tar saken og legger ut informasjon 

 

b. DDA-kurs – Marit ordner demo-ryttere. Maria tar kontakt med 

rytterkretsen 

 

c. Kretstrening sprang. Maria tar kontakt med rytterkretsen. 

 

d. Gjensidigestiftelsen: aktiv fritid for alle 2022. Søknadsfrist 15. 

september. Forslag: åpen dag/aktivitetsdag. Matilde og juniorutvalget ser 

videre på dette. 

 

e. Kornbandsalg. Inga uthører om vi kan få reservere kornband på samme 

vis som tidligere år. 

 

 

Neste styremøte:  26.09.2022 kl. 18.00.  

 

 

 

Ref. Ina Flotten Sørensen 


