
Protokoll fra styremøte  
Tid: 5. desember, 2022. Kl. 18.00 – 20.30   

Sted: Rytterstua, Sandslia  

Til stede: Maria, Svein, Ina, Inga, Randi 

Forfall: Anne- Gudrun, Matilde,  

Ikke møtt: Tina  

 

Sakliste: 

1) Godkjenning av innkalling og sakliste.  

Ingen merknader.  

Vedtak:  Godkjent 

 

2) Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Ingen merknader.  

Vedtak:  Godkjent 

 

3) Innkommet post/referatsaker 

- Verdal Idrettsråd – info om mulighet for å søke om strømstøtte. 

- Oppdatering av spillemiddelsøknader – henvendelse fra Frode Strand 

- Forsikringsavtale 

- Tilbakemelding med negative kommentarer på nettbutikken. Denne er svart opp. 

Vedtak: Tatt til orientering 

4) Forslagskasse – følge opp sakene som er kommet i forslagskassen og lage sak til nyhetsbrev 

og nettside. 

 

Vedtak: Randi følger opp og lager sak 

 

5) Søknad om støtte fra Mari Trønnes 

Søknad om dekning av kurs DDA, samt dressurdommerkonferanse. 

Generell diskusjon om vi bør utarbeide retningslinjer for denne typen støtte. 

 

Vedtak: Mari får samme sum som andre deltakere fra klubben, dvs. kr. 3.666,-, og det 

forutsettes at kretsen også dekker en del.  

Det utarbeides retningslinjer om støtte til kurs og konferanser på linje med retningslinjer for 

ryttere som deltar på stevner utenfor distriktet. 

 

6) Omdelegering av nyhetsbrev og presseansvar  

Henvendelse fra sekretær om å slippe nyhetsbrev og presseansvar 

  

Vedtak: Randi tar ansvar for å sy sammen nyhetsbrev, alle bidrar med stoff. 



 

7) Statusoppdatering 

a. Ny ridebane 

Kort redegjørelse fra Svein, massen blir kjørt bort, blir etter hvert klart til videre 

arbeid.  

b. Sosiale medier 

Fått nettbutikk og kalender godt synlig på nettsiden.  Kalenderen blir oppdatert etter 

hvert som arrangement blir satt opp. 

c. Økonomi 

Kasserer er ajour med regninger, mangler noen transaksjoner i forbindelse med kurs 

og arrangement. Likviditeten er god, men er usikker på resultatet. God fortjeneste på 

salg av julenek.  

d. Stevneutvalg 

Stevner som ikke er gjort opp enda av ulike årsaker. Generell misnøye med systemet 

–  vanskelig å håndtere. Fant ut av noen utestående poster underveis i møtet. Ellers 

lite som skjer akkurat nå – har møte i utvalget i nær fremtid. 

e. Arenautvalg 

Lite aktivitet – tettet hull i kiosken, nok en gang. 

Ønske om lettere redskap for å preparere banen – vanskelig å etterkomme pga. 

økonomi og ressursbruk 

Spørsmål fra medlem om bruk og leie av ridehall. Dette må avklares og avtales. Det 

vises for øvrig til gjeldende avtale fra 2004 med årlig justering av summer.  

Ansvarlig: Svein Jørgensen. 

f. Kioskutvalg 

Litt varierende med oppmøte i kiosken – oppfordrer alle til å sjekke når de er 

ukesansvarlig og sende melding til de som er oppsatt. Samme med å sende beskjed 

til nestemann på lista som er ukesansvarlig. Bra omsetning når kiosken er bemannet. 

g. Juniorutvalg –  representant ikke til stede 

h. Måloppnåelse handlingsplan 

Satsingsklubb – Ina og Eva har ferdigstilt og sendt inn. Venter på godkjenning. Neste 

trinn er Veiviserklubb. Ina har starta jobbing med Klubbhåndboka. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

8) Eventuelt 

Forslag om å arrangere programtrening i dressur nå som vi har nye aspiranter. Tidspunkt: en 

dag i romjula?  

Vedtak: Ina tar saken videre i stevneutvalget og sportsutvalget. 

 

Inga tar med kontantene som ligger i sekretariatet. 

Innspill til klasser til L-stevnet i mai. 

 

Neste styremøte 16. januar 2023 kl. 18.00 

 

Randi Nessemo – ref. 


