
 

 

Protokoll fra styremøte 

Verdal og omegn rideklubb 
 

 

 

Tid:  26. september 2022 kl. 18.00 – 20.00 

 

Sted:  Møterom i Rytterstua, Sandslia 

 

Tilstede:  Svein Jørgensen, Ina F. Sørensen, Maria S. Kolstad, Matilde Aarset 

Grønn, Randi Nessemo, Terje Grønn tom. sak 5a 

 

Forfall: Inga Granlund, Anne-Gudrun K. Lyngsmo, Tina Sundfær Kihl  

 

 

 

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Ingen merknader. 

Vedtak: Godkjent 

 

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Ingen merknader 

 

Vedtak: Godkjent 

 

3. Status tildelte ansvarsområder fra forrige styremøte 

Sponsoravtale Elman – Svein ansvarlig for videre oppfølging. 

Maria har oppdatert en del på hjemmesiden. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

4. Innkommet post/referatsaker 

Søknad om reisestøtte fra Maria W. Aurstad. Innvilget ihht. vedtatte 

retningslinjer. 

Medlemsmøte Verdal idrettsråd 3. oktober – Randi N. møter for klubben. 



 

Ny dato for klubbmesterskap? Arrangeres hhv. 6. nov. sprang, og 12.-13. 

nov. dressur. 

Ny dato regionsamling sprang? Avklares med involverte parter. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

5. Statusoppdatering 

a) Ny ridebane – Terje orienterte om fremdrift og tilhørende planer. 

Røstad fortsetter arbeid med knusing av stein, bortkjøring avventes 

ihht. avklaring om bygging av ny skole på Stiklestad. Fylle på mer grus i 

hallen gode tilbakemeldinger på baneforhold ved KM. Orienterte om 

montering av solcellepanel og graving av fiber.  

Fått en del feilsendt post – her må vi være påpasselig og oppgi riktig 

adresse i alle sammenhenger! 

Gjelsten på Værdalsbruket, klubben var invitert på middag, men 

invitasjon kom ikke fram til riktig adresse, så ingen deltok fra klubben, 

noe som er svært beklagelig. 

b) Sosiale medier – Maria oppdaterer fortløpende, legger ut samlet 

innlegg fra KM-helga. Økning i følgere på Instagram. Mye aktivitet. 

Ønsker flere innsendte innlegg fra medlemmene. 

c) Økonomi -  Inga har lagt ut oppdaterte rapporter og status på 

styregruppa på FB, har kontroll på økonomien. Bra inntekt i kiosken 

ved bruktsalgsdagen, Rebekka hadde med kake. 

d) Stevneutvalg – Har arrangert KM sprang med gode tilbakemeldinger 

fra overdommer og steward. Klubbmesterskap i november. Forslag om 

å endre statuttene for KM til neste år, så både sprang og dressur kan 

arrangeres samme helga. 

Planlagte stevner i 2023: 

- klubbcup sprang/dressur 21-22 jan, 18-19 feb, 18-19 mars(+kjøring) 

- D stevne sprang 1dag 15.april 

- L dressur 3-dagers 27-29 mai 

- D kjøring 9.juli, midtnorsk mesterskap nordlandshester 10-11.juli 

- L dressur 2-dagers 26-27.august 

- Søke om KM dressur i september (evt sprang) 

- Klubbmesterskap 4-5. november 

e)  Arenautvalg – Svein har kontroll. Fikse litt på dommerbod og 

kontakter til lyd, flytte tidstavla inn i hallen. Kontakter/jordfeilkabler, 

varmtvannsbereder er nylig sjekket av elektriker, ny runde på 

gulvoverflater til våren, ønske om fotskrape med stive koster utenfor 

inngangsdørene til sekretariat og rytterstue. 



 

f)  Kioskutvalg – Veldig bra salg ukedagene når kiosken er bemannet. Bra 

omsetning under stevnehelga. Noe forfall hos kioskvakter. Innkjøp i 

moderate mengder, fortsette med restefest etter stevnene. Ønske om å 

sette tidspunkt, da ikke alle er ferdig samtidig. 

g) Juniorutvalg – ingen ny info fra utvalget, jobber med planlegging av 

halloween-arrangement. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

6. Forslagskasse 

Gjenoppta forslagskassen – finne nøkkel og få låst opp for å se om det 

ligger noe der. Maria undersøker med tidligere styremedlem om hvor 

nøkkel befinner seg. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

7. «To do 2022» - fortsettelse fra forrige gang 

a) Årshjul og klubbhåndbok – Ina og Eva har kontroll på dette. Videre 

jobbing mot veiviserklubb når alt er på plass. Ny kveld med veileder på 

nyåret. 

b) Sosiale medier og media – se sak 3 c/d, samt sak 5d 

c) Oversikt teknisk personell – Ny SDA Maria S. Kolstad, 

stewardassistent på vei, Tanya Kristensen. Matilde oppdaterer og 

sender inn. 

 

 

8. Eventuelt 

- Grønt kort kurs – Randi ansvarlig for kafeen, Maria sjekker kurstider 

med Marit (mtp togtider), Randi tar med PC og kobler til prosjektor 

- Sende regning på områdeleie til kretsen 

- Dressurdommeraspirantkurs – 22.-23. oktober, fakturerer kretsen 

forområdeleie, Randi er i dialog med Mari ang. servering og bemanning 

i kafeen. 

- Gjensidigestiftelsen – aktiv fritid for alle. Flere kriterier knyttet til 

søknad som ikke går overens med planer om arrangement. 

- Kornbandsalg – Randi sender sms til medlemmer ang. henting. Mindre 

salg enn tidligere år, men fortsatt bra. 

- Klubbklær – forslag fra medlem om å bestille gjennom nettside til 

Premieskapet. Maria sjekker ut! 



 

- Randi refererte til ønske fra Verdal idrettsråd om mulighet for å 

avholde medlemsmøte i idrettsrådet i Rytterstua i løpet av 2023. Her 

må vi være på tilbudssiden og ønske dem velkommen! Melder tilbake 

til rådets leder at vi er positiv til dette. 

 Vedtak: Tatt til orientering 

 

Neste styremøte mandag 31. oktober 2022 kl. 18.00 

 

 

Matilde Aarset Grønn, ref. 

 

 

  


