
 

Protokoll fra styremøte 

Verdal og omegn rideklubb 
 

 

Tid:  7. november 2022 kl. 18.00 – 20.30 

 

Sted:  Møterom i Rytterstua, Sandslia 

 

Tilstede:  Svein Jørgensen, Tina Sundfær Kihl, Ina F. Sørensen, Maria S. 

Kolstad, Matilde Aarset Grønn, Randi Nessemo, Jan Jenssen via 

Teams under sak 7 Eventuelt, gjennomgang av satsningsklubb 

 

Forfall: Inga Granlund, Anne-Gudrun K. Lyngsmo,  

 

 

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Forslag om å endre standard for hvordan saklista utformes. Oppleves for 

tungvint sånn som den er. Forslag om å ta vekk punkt 3 og punkt 6 på 

senere saklister, da de går naturlig inn under andre punkt. 

Vedtak: Godkjent med fremkomne merknader, forslag vedtatt. 

 

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Rette opp nummerering av saker og påføre vedtak i alle sakene. 

 

Vedtak: Godkjent med fremkomne merknader.  

 

3. Status tildelte ansvarsområder fra forrige styremøte 

Vedtak: Utgår, ihht. vedtak i Sak 1. 

 

4. Innkommet post/referatsaker 

• Søknad om støtte til deltakelse på dressurdommerkonferanse fra Eva 

Letnes. Forslag om å dekke det overskytende som kretsen ikke dekker. 

• Klubben fikk pengepremie fra årets knøttecup. Forslag om at de 

øremerkede pengene går til å støtte feltrittrening våren 2023. 

 

Vedtak: Begge forslag enstemmig vedtatt. 



 

5. Statusoppdatering 

a) Ny ridebane – arbeidet er i startet opp igjen. Steinen skal fraktes til 

Aker siden arbeidet med den nye skolen er veldig forsinket. Det er lagt 

fiber frem til klubbhuset. Solcelleanlegg er montert opp, så 

strømregninga vil bli lavere etter hvert. Svein har vært i kontakt med 

Elman om lyssetting på banen. De skal oppover å se på området. 

b) Sosiale medier – ingenting nytt. Det blir lagt ut noe fra 

klubbmesterskapet straks. Tina får innlogginga til klubben for å hjelpe 

til. 

c) Økonomi -  utgår da kasserer hadde forfall. 

d) Stevneutvalg – L-stevnet vårt i august kolliderer med NM individuelt. 

Ønsker vi å flytte vårt stevne eller ikke? Stevneutvalget får ansvar for å 

ta en avgjørelse og eventuelt finne ny helg. Har fremdeles ikke fått 

avklart de andre stevnene vi ønsker. Klubbmesterskap i sprang gikk 

veldig fint. Godt med dugnadspersonell til stede. 

e)  Arenautvalg – Noen av «sukkerbitene» til dressurrailen er sprukket – 

Svein skal reparere. Det skal monteres klappstoler på tribunen i ridehallen. 

f)  Kioskutvalg – Middelmådig salg under stevnet på lørdag. Vi har ikke 

hatt skadedyr i Rytterstua etter at det ble tettet igjen under vasken. Det er 

innkjøpt nytt vaffeljern. Vi må oppdatere instruksen til ukesansvarlig med 

å tømme kaffemaskina for kaffegrut. 

g) Juniorutvalg – Gode tilbakemeldinger på Halloweenkvelden som ble 

arrangert. Astrid hjalp også til denne kvelden. Rytterstore sponset premier. 

h. Måloppnåelse handlingsplan - Vi mangler bare klubbens arbeid med 

RASK og plan for kompetanseutvikling. Vi har laget et forslag. Ina og Eva 

går gjennom og ferdigstiller arbeidet. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

6) «To do 2022» - fortsettelse fra forrige gang. 

a. Årshjul og klubbhåndbok 

b. Sosiale medier og media. 

c. Oversikt teknisk personell 2022. 

 

Vedtak: Utgår ihht. vedtak i Sak 1. 

 

 

 



 

7. Eventuelt 

Gjennomgang av satsningsklubb: Vi hadde besøk av klubbveileder Jan 

Jenssen via Teams. Gikk gjennom «Satsningsklubb» - vi mangler noen 

punkter, Ina ser på det sammen med Eva. Vi har fått nytt skjema og 

tilpasser det vi har fra før til det nye. Ina og Eva oversender det vi har 

laget. De som har info som er aktuelt, sender til Ina: 

ina.f.sorensen@hotmail.com 

Opprydding på Klubbadmin – Maria tar ansvar 

Svein snakker med Bjørn Ove Bergsmo om høyttaler til Rytterstua. 

Rytterstua: Det er ønske om persienner på vinduene mot stallen. Randi 

kjøper. Det er også behov for whiteboardtavle til å bruke på kurs. Svein 

holder øye med om det legges ut noe for salg. 

Randi orienterte fra møte i Verdal idrettsråd: Gode tips til hvordan man 

jobber med dugnadsarbeid. 

Vårdugnad 2023 må planlegges i god tid. 

Klubbklær: Maria har kontakt med firmaet, og avventer svar på priser osv. 

Hindermateriellet som står utendørs bør under tak. Svein ser på saken. Vi 

må ta en opprydding i hindermateriellet til våren. 

 Vedtak: Tatt til orientering 

 

Neste styremøte mandag 5. desember 2022 kl. 18.00 

 

 

Ina Flotten Sørensen, ref. 

 

 

  


