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Sak 1.a. Godkjenne stemmeberettigede over 15 år 

 

 

Sak 1.b.  Velge dirigent 

Styrets forslag:  Ina Flotten Sørensen 

 

 

Sak 1.c.  Velge protokollfører 

Styrets forslag:  Randi Nessemo 

 

 

Sak 1.d.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Forslag:  

 

 

 

Sak 1.e.  Forslag til forretningsorden 

 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  

 

2. Valgt protokollfører skriver protokollen. Protokollen skal underskrives av 

valgte medlemmer senest 2 uker etter årsmøtet.  

 

3. Ingen medlemmer gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Ønsker 

medlemmer å delta i debatten, rekkes hånden i været slik at 

dirigent/sekretariat kan oppdatere talerlisten.  

 

4. Dirigenten kan sette strek for inntegnede talere etter behov.  

 

5. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs 

og idrettslagets lover fastsetter. Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag 

foregår skriftlig eller om det stilles krav om det. Blanke stemmesedler teller 

ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Øvrige avstemminger foregår med 

håndsopprekking. 

  

6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og 

imot, samt hvem som har hatt ordet i saken.  

 

7. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten 

skriftlig og være underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare 

fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes 

tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er 

tatt opp til votering. 
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Sak 2.  Behandle klubbens årsberetning inkludert 

utvalgsberetninger 

 

 

ÅRSBERETNING 2022 

 

Styret i Verdal og Omegn Rideklubb 2022 har bestått av: 

• Leder – Eva Kristine Letnes / Maria Skjerve Kolstad (Fra og med 01.09.2022) 

• Nestleder- Maria Skjerve Kolstad/Matilde Aarset Grønn (Fra og med 

01.09.2022) 

• Kasserer – Inga Granlund 

• Sekretær – Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo 

• Vara: Uten varamedlem fram til neste ordinære årsmøte i 2023 

 

I tillegg har ledere av utvalgene hatt møte-, tale- og stemmerett under 

styremøter. 

• Leder Stevneutvalg – Ina F. Sørensen 

• Leder Kioskutvalg – Randi Nessemo 

• Leder Juniorutvalg – Tina Sundfær Kihl 

• Leder Materialutvalg – Svein Jørgensen 

 

Styret har i løpet av kalenderåret 2022 avholdt totalt 9 styremøter, og behandlet 

saker fortløpende. Styret har deltatt på både årsmøte og terminlistemøte i Nord-

Trøndelag Rytterkrets. 

Klubben har i løpet av året hatt god aktivitet, og medlemsmassen har holdt seg nokså 

stabil.  

Det var ved utgangen av 2022 registrert 207 medlemmer. Medlemsmassen i Verdal 

og Omegn Rideklubb består av mange aktive ryttere i alle aldre. Vi vil fortsette å jobbe 

for å rekruttere flere nye medlemmer til rideklubben, for å beholde og utvikle 

aktivitetsnivået. 

 

Representasjon eksternt 

Klubben stilte med tre delegater til årsmøtet i Nord-Trøndelag Rytterkrets,  

Maria Skjerve Kolstad, Mari Liaklev Trønnes og Ina Flotten Sørensen. 

Ina Flotten Sørensen og Matilde Aarset Grønn deltok på NTRYK’s terminlistemøte i 

desember. 

 

Aktivitet  

VDAL har i 2022 jobbet videre med i NRYFs klubbutviklingsprogram, og er nå godkjent 

som Satsningsklubb. Styret vil i 2023 jobbe videre mot neste steg i 

klubbutviklingsprogrammet, der neste steg er «veiviserklubb». 

 

Styret har i regi av Antidoping Norge satt rent idrettslag på agendaen, og gjennomført 

kurs i dette.   
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I februar var klubben arrangør av regionalsamling i sprang, i samarbeid med Norges 

Rytterforbund. Under teoridelen av kurset, som ble holdt av Andrew Settli og Cathrine  

Bjordal Tholo, kunne alle fra klubben delta. Her var det godt oppmøte, og mange 

fornøyde deltakere.  

 

Klubben har avholdt to Grønt kort-kurs i samarbeid med Sandslia Ridesenter. 

 

Klubben fikk egen nettbutikk. Her er det mulig å handle blant annet jakker, t-skjorter, 

hettegensere, drikkeflasker og mye mer, med klubbens logo.  

 

Klubben mottok pengepremie fra årets knøttecup. Styret har bestemt at pengene 

øremerkes til å støtte feltrittrening våren 2023. 

 

VDAL gjennomførte i 2022 en ny runde med dugnadssalg av kornbånd. Takket være 

en god innsats av klubbens medlemmer ga dette en betydelig sum inn til klubbkassa. 

 

Klubben var vertskap for dressurdommeraspirantkurs, sammen med Nord-Trøndelag 

rytterkrets. Fra klubben var Mari L.Trønnes og Katrine S. Moe med som deltakere, 

mens flere av klubbens medlemmer stilte som demo-ryttere for elevene på kurset. 

 

Det ble inngått et samarbeid med Rytterstore, noe som gir våre medlemmer 10% 

rabatt på alle varer til ordinær pris. De har i 2022 hatt «pop up store» på flere av våre 

stevner.  

De har bidratt med gode priser på premier til våre stevner, i tillegg bidratt med 

premier på flere av våre hyggekvelder.  

 

Støtte til medlemmer 

Klubben har bidratt med økonomisk støtte til kursing av teknisk personell og til 

ryttere som representerer klubben på spesielle stevner/mesterskap.  

 

Styret har utarbeidet retningslinjer for reisestøtte til deltakelse på stevner. 

Alle som har søkt reisestøtte har fått dette innvilget i henhold til retningslinjene.  

 

Ny ridebane 

Arbeidsgruppen har også i 2022 vært ledet av Eli Anita Valbekmo og Terje Grønn. 

De har fått delegert myndighet til å drive arbeid med etablering av ny ridebane. 

Arbeidsgruppen har i 2022 jobbet med utviklingen av den nye ridebanen.  

 

Styret takker for samarbeidet, og ønsker det nye styret lykke til.  

  

 

Verdal, 15.03.23   

Verdal og Omegn Rideklubb  

Styret v/Maria Skjerve Kolstad, leder 
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Årsberetning fra stevneutvalget 

 

Stevneutvalget har i 2022 bestått av Ina FIotten Sørensen(leder), Steinar Olafsen, Arne 

Espen Dillan, Eva Kristine Letnes og Idunn Elvira Svartaas Borgen. Randi Wilsgård har 

også dette året bistått utvalget med å ha ansvar for premier, og det er vi veldig 

takknemlige for. 

Stevneutvalget har hatt 10 ordinære møter samt arbeidsmøter i forbindelse med 

stevnene.  

I 2022 har følgende stevner blitt arrangert: fire klubbstevner i dressur, fire 

klubbstevner i sprang og ett klubbstevne i kjøredressur, ett UK-stevne i sprang, ett 

UK/D-stevne i dressur, ett UK/D-stevne i sprang (KM) og to L/D- stevner i dressur. Vi 

har også i 2022 arrangert MNM for nordlandshest/lyngshest (D-stevne i sprang, 

dressur og kjøring). Til sammen 21 stevnedager med 704 starter i løpet av året! 

Vi har hatt mange nye funksjonærer i sving, og setter stor pris på at så mange ønsker 

å bidra til å arrangere stevner. Vi er helt avhengig av at medlemmene våre (med 

foresatte) stiller opp for at både våre medlemmer og deltakere fra andre klubber skal 

få muligheten til å konkurrere på sitt nivå hos oss på Verdal. Vi oppfordrer også flere 

til å bidra, det er både lærerikt, gøy og sosialt. 

 

Teknisk personell: Maria Wilsgård Aurstad har i løpet av året blitt oppgradert til 

sprangstildommer I.  Vi har fått 2 dressurdommeraspiranter: Katrine Sørensen Moe og 

Mari Liaklev Trønnes. Jenny Dillan og Maria Skjerve Kolstad har blitt 

sprangdommeraspiranter. Tanya Kristensen har fått tittelen steward I. 

 

 

 

 

 

Resultater for VDAL i 2022 

 

KM DRESSUR - ble arrangert av Skeyna Kjøre- og rideklubb 

KM-dressur:  

Gull: Mari Liaklev Trønnes/Stall K’s Rochar 

Bronse: Jenny Skjørholm Dillan/Nørgaards Charmingcharley 

KM ponni 

 Bronse: Johanna Solli Hoel/Ros Fra Kvenna 

KM norske raser 

Gull: Eline Hansen/Birkelid Tullen 

Bronse: Katharina Falstad/Nistugas Tøffen 

KM travere 

Gull: Aurora Balgaard/Nesmi 

Bronse: Elena Viktoria Baydakova Kalseth/Trons Teddy  

KM-lag  

Gull: Jenny Skjørholm Dillan/Nørgaards Charmingcharley, Maria Skjerve 

Kolstad/Careltje og Mari Liaklev Trønnes/Stall K’s Rochar 
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Sølv: Frida Granlund-Bjertnæs/Elmerhøjs One, Hermine Inanda Gausen 

Jørgensen/Henry’s Butterfly og Maria Wilsgård Aurstad/Quantum Royale 

 

 

KM SPRANG – ble arrangert av VDAL i september 

KM sprang ponni:  

Sølv: Hermine Inanda Gausen Jørgensen/Henry’s Butterfly 

KM Ung rytter/junior:   

Sølv: Linn Anett Aksnes/Bumblebee 

KM lag: 

Sølv: Matilde Aarset Grønn/Aathens Achilles, Astrid Søvik Eriksen/Hazard og Maria 

Wilsgård Aurstad/Careltje 

 

Klubbmesterskap sprang  

Bronsetur: 

 Gull: Aurora Balgaard/Nesmi  

 Sølv: Sigrid Olafsen/Sørgaards Elias 

 Bronse: Sigrid Skjelbred Minsaas/Edwina L 

Sølvtur: 

 Gull: Linn Anett Aksnes/Bumblebee 

 Sølv: Maria Wilsgård Aurstad/Toftegaardens Lasall 

 Bronse: Astrid Søvik Eriksen/Hazard 

 

Klubbmesterskap dressur 

Bronsetur:  

Gull: Rebekka Haga/Conquer Destiny 

Sølv: Laura Elisabeth Bakkan Voll/Vigdel Dennis 

Bronse: Donna Louise Alstad/Luludja Cailin 

Sølvtur 

Gull: Sigrid Skjelbred Minsaas/Håvard 

Sølv: Kristin Hovdal/Akslen Petrine 

Bronse: Bente Lehn/Stanza Girl 

Gulltur 

Gull: Liv Korssjøen Hiberg/Biola 

Sølv: Maria Wilsgård Aurstad/Bumblebee 

Bronse: Eline Hansen/Birkelid Tullen 

 

Klubben hadde i 2022 en deltaker i Landsmesterskapet i dressur på Gjøvik. Der ble 

det sølv til Frida Granlund-Bjertnæs og Elmerhøys One i klassen ponni LA/MC. 

Elena Viktoria Baydakova Kalseth representerte klubben på finalen i FERD 

rideskolecup i Drammen. 

 

Stevneutvalget takker for seg og ønsker det nye stevneutvalget lykke til. 

 

Verdal 15.03.23 

Ina Flotten Sørensen, leder stevneutvalg 
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Årsberetning fra kioskutvalget  

 

Kioskutvalget har i 2022 bestått av:  

• Randi Nessemo, leder 

• Natalia Baydakova, medlem 

• Frode Haugen, medlem fram til 31.12.22 

 

Kioskutvalget  har i perioden vært ansvarlig for driften av kiosken i Rytterstua. Driften 

innebærer innkjøp av varer, tilberedning og salg av mat og drikke under klubbens 

arrangement, samt nødvendig renhold. Rytterstua har også ved enkelte anledninger 

vært utleid til andre formål. Det jobbes med reviderte retningslinjer for utleie, som vil 

bli kunngjort og publisert når endelig vedtak er fattet. 

 

Utvalget har i henhold til ansvarsfordeling utarbeidet og publisert dugnadslister til 

kioskvakt-ordningen. Stort sett er kiosken godt bemannet på kveldstid når det er 

ridekurs og treninger i hallen.  

 

Vi vil takke og rose medlemmene for deres dugnadsbidrag som kioskvakter. God 

dugnadsinnsats har gjort det mulig å holde kiosken åpen, og kiosksalget har bidratt til 

god inntekt for klubben. Vi har i perioden igangsatt et prøveprosjekt med 

selvbetjening når kiosken ikke er bemannet, dette vil følges nøye opp. Vi håper det 

kan bidra til økt service for de som ønsker å benytte Rytterstua ved opphold på 

Sandslia.  

 

Kiosken er ekstra godt bemannet ved stevner og andre arrangement, samt at 

sortimentet da blir utvidet, spesielt med varm mat og andre tilbud. 

Avtalen med Tine SMART idrettsmat og Nær Engros gjelder fortsatt.  

Kioskutvalget takker for samarbeidet og ønsker det nye kioskutvalget lykke til. 

 

 

Verdal 15.03.2023 

Randi Nessemo, leder kioskutvalg 
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Årsberetning fra juniorutvalget  

 

Juniorutvalget har bestått av Tina Sundfær Kihl (leder), Hermine Jørgensen (medlem) 

og Ingrid Steen (medlem fram til 20.06.22).   

 

Utvalget har i løpet av kalender året 2022 hatt 4 ordinære møter, samt flere 

nettbaserte møter. Leder har også deltatt på enkelte styremøter.  

 

Arrangement  

09.04.22 Påskekveld med pynting av ponnier, påskeegg jakt og servering av pizza. Her 

deltok det ca. 10 stykker.  

28.10.22 Halloween kveld med kjepphest stevne, stolleken og servering av pizza. Det 

var ca 13 deltagere på arrangementet.  

 

Det har vært gode tilbakemeldinger på både påskekveld og Halloween kveld.  

 

Juniorutvalget takker for seg og ønsker det nye juniorstyret lykke til.  

 

Verdal, 15.03.23 

Tina Sundfær Kihl, leder juniorutvalg  

 

 

 

Årsberetning fra arenautvalget 

 

Arenautvalget har i perioden bestått av  

Svein Jørgensen, leder  

Vilgunn Haga, medlem 

Ketil Aksnes, medlem 

 

Arenautvalget har hatt liten aktivitet i løpet av året, men har fått skiftet vinduer i 

dommerboden på ridebanen ute. 

 

Benker og bord ute på verandaen på rytterstua har fått nytt materiale sponset av 

Kvernmo som ble beiset på dugnad. 

 

Veranda ute ble spylt/rengjort i mai samtidig som gulv inne i rytterstua ble rengjort og 

bonet. 

 

Det har vært litt skadedyr i form av mus  i Rytterstua, men har fått tettet de plassene  

de sannsynligvis har kommet inn. 

 

 

Verdal, 15.03.23 

Svein Jørgensen, leder arenautvalg  



 

10 

 

Sak 3   Behandle  

 a. klubbens regnskap 
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 3.b. styrets økonomiske beretning 

 

Styrets økonomiske beretning 2022 

 

Regnskapet for 2022 viser et totalt underskudd på  -22.278,90 kroner.   

Dette resultatet betegnes som forventet, da det ble gjennomført en investering i 

2022. Det er i årets regnskap en differanse på balansen på kr. 451,-. Kasserer har 

gjennomgått alle føringer, men kan ikke finne hvor feilen ligger.  

Det har i løpet av 2022, vært gode økonomirutiner klubben. Kasserer har ført 

regnskap fortløpende etter kapasitet, og har lagt fram økonomirapporter på styrets 

facebookside, og informert styret om klubbens tilstand i styremøtene. En løpende 

økonomisk oversikt har ført til at vi hele veien har kunnet gjøre vurderinger i forhold 

til investeringer, samt tiltak når det har vært behov for flere kroner inn.  

2022 har vært et «normal-år». Hvis man trekker fra Gjelsten-stipendet og salg av 

medlemsartikler for året 2021, har vi i 2022 en høyere omsetning for drift. Total 

omsetning er på 475.996,-. Dette er noe høyere enn det som ble budsjettert. Dette 

kommer blant annet av økning av inntekt i kiosken og på stevnearrangement.  

I forhold til driftskostnader ble det budsjettert med totalt 393.500,- men det er brukt 

totalt 498.258,- 

I fila resultat mot budsjett, klarer man å se hvilke poster det har vært merforbruk av, 

men også hvilke poster det har vært en besparelse på i forhold til budsjettet. De store 

avvikene er blant annet på varekjøp i kiosken, teknisk personell, strøm, kontingent og 

i tillegg til at det ble i 2022 investert i nytt lydanlegg. Da likviditeten i klubben var god, 

ble det i stedet for å utføre et låneopptak, innkjøpt nytt lydanlegg av egne midler. (Det 

søkes om anleggsmidler til dette i 2023).  

 

Klubbens totale bankinnskudd ved utgangen av 2022 var 276.896,98 Kr, så klubben 

har en meget god likviditet ved årets start.  

Av disse midlene er det satt av følgende: 

100.000,- til ny rail og hindermateriell (Gjelsten stipend) 

5.000 til hindermateriell (spons fra Trønderavisa) 

10.000 til hindermateriell (fra 2020) 

Vedlagt regnskap består av resultatregnskap, balanse og regnskap mot budsjett.  

 

Verdal 15.03.2023 

Verdal og omegn rideklubb, styret 
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3.c. kontrollutvalgets beretning 
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Sak 4  Innkomne forslag 

 

• Styrets forslag til handlingsplan for 2023 

 

 

Handlingsplan 2023 

Verdal og Omegn Rideklubb vil i 2023 fortsette å arbeide for å vedlikeholde 

medlemsmassen og rekruttere nye medlemmer. 

Vi vil fortsette arbeidet med etablering ny ridebane og lagringsplass i tilknytning til 

denne, og kontinuerlig fortsette med aktiv søknad til sponsormidler. 

Verdal og Omegn Rideklubb er avhengig av inntekter for å kunne arrangere stevner, 

medlemskvelder og andre ønskelige arrangementer for medlemmene. I den 

forbindelse vil klubben fortsette med dugnadssalg. 

Verdal og Omegn Rideklubb ønsker å ivareta et godt samhold og miljø i klubben, og 

vil så langt budsjettet tillater det fortsette å avholde sosiale, faglige og sportslige 

arrangement for klubbens medlemmer. 

Verdal og Omegn Rideklubb har fortsatt behov for teknisk personell for å kunne 

arrangere stevner i framtiden. Klubben støtter medlemmer som ønsker å utdanne 

seg, og oppfordrer interesserte til å melde fra til styret. 

Informasjonsdeling er viktig for klubbens synlighet og for at medlemmene og andre 

interessenter skal få et innsyn i hva som skjer i rideklubben når det gjelder både 

arrangementer og styrets arbeid. Styret vil fortsette å publisere nyheter og annen 

viktig informasjon på klubbens hjemmeside og Facebook-grupper. 

Styret vil i 2023 prioritere følgende konkrete tiltak: 

● Jobbe mot opptak som veiviserklubb i NRYFs klubbutvklingsprogram.  

● Jobbe videre med finansiering av toppdekke til ny ridebane, primært via NRYFs 

ordning «krafttak for ridebanebunn.» - samt klubbhus/dommertårn/lagerbygg. 

● Realisere midler øremerket hinderpark (kr 8.675 fra Vipps-dugnad, kr 5.000 i 

sponsormidler fra T-A og kr 100.000 fra Gjelstenstipendet) så snart vi har 

tilfredsstillende lagringsmuligheter. 

● Fortsette å være den ledende stevnearrangører i kretsen. 
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Sak 5  Fastsette medlemskontingent for 2024 

 

 

Gjeldende satser for medlemskontingent er som følger: 

 

 Enkeltmedlemskap  kr. 550,- pr. år 

 Familiemedlemskap  kr. 650,- pr. år 

 

 

 

Styrets forslag: 

 

Kontingenten beholdes uendret for 2024. 

 

 

 

 

 

Verdal, 15.03.23 

Styret 
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Sak 6  Budsjett  
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Sak 7  Organisasjonsplan 
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Styrets struktur og ansvarsområder 

 

Styret sammen har det overordnete ansvaret for den daglige driften.  

 

Leder 

● Lede og sørge for at vedtatte lover og vedtekter følges 

● Har signatur- og prokurarett 

● Skal ha kjennskap til KlubbAdmin og funksjonalitet i systemet 

● Pressekontakt 

 

Nestleder 

● Skal være stedfortreder for leder i dennes fravær 

● Er klubbenes barneidrettsansvarlig, fullfører NIFs e-læring for barneidrettsansvarlig. 

● Mentor for Juniorutvalget og dets leder 

 

Sekretær 

● Skrive sakliste og kalle inn til styremøter i samarbeid med leder. 

● Skrive og sende ut protokoller fra møter til resten av styret, og kontrollutvalg. 

● Er klubbens politiattestansvarlig, og må sette seg inn i hva dette innebærer. 

● Må ha kjennskap og tilgang til, og beherske KlubbAdmin, i nært samarbeid med 

leder  

og kasserer. 

● Bidra med andre utsendelser og informasjon ved behov der dette er 

hensiktsmessig for sekretær å ta seg av. 

 

Kasserer 

● Føre klubbens regnskap og sørge for at klubbens økonomiske forpliktelser blir 

ivaretatt. 

● Føre medlemslister, sende ut krav om medlemskontingent og følge opp disse. 

● Må ha kjennskap og tilgang til, og beherske KlubbAdmin, i nært samarbeid med  

sekretær og leder. 

● Sette opp forslag til budsjett som legges frem for årsmøtet. 

 

Varamedlem  

● Blir innkalt til alle styremøter, har stemmerett kun hvis styret for øvrig ikke er  

fulltallig. 

● Er vara for vervene sekretær, kasserer og nestleder og trer inn for disse vervene  

dersom en av disse faller fra i løpet av valgperioden. 

 

Styremedlem/leder i Stevneutvalg 

● Lede Stevneutvalgets arbeid 

● Ellers bidra med sin kompetanse og ressurs der det til enhver tid er hensiktsmessig 

● Dersom leder i utvalget ikke kan møte på styremøte møter et av utvalgets 

medlemmer med alle rettigheter (tale- og stemmerett). 
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Styremedlem/leder i Kioskutvalg 

● Lede Kioskutvalgets arbeid 

● Ellers bidra med sin kompetanse og ressurs der det til enhver tid er hensiktsmessig 

● Dersom leder i utvalget ikke kan møte på styremøte møter et av utvalgets 

medlemmer med alle rettigheter (tale- og stemmerett). 

 

Styremedlem/leder i Arenautvalg 

● Lede Arenautvalgets arbeid 

● Ellers bidra med sin kompetanse og ressurs der det til enhver tid er hensiktsmessig 

● Dersom leder i utvalget ikke kan møte på styremøte møter et av utvalgets 

medlemmer med alle rettigheter (tale- og stemmerett). 

 

Styremedlem/leder i Juniorutvalg 

● Lede Juniorutvalgets arbeid 

● Være ungdommenes talerør inn til styret 

● Ellers bidra med sin kompetanse og ressurs der det til enhver tid er hensiktsmessig 

● Dersom leder i utvalget ikke kan møte på styremøte møter et av utvalgets 

medlemmer med talerett. Dersom vara er fylt 15 år har denne også stemmerett. 

 

Styret gis fullmakt til å opprette arbeidsutvalg som behandler relevante saker mellom  

styremøtene. Styret gis også fullmakt til å gjennomgå klubbens utvalg 

med tanke på sammensetning og oppgaver. 

 

Blant medlemmene i styret skal det utnevnes en eller to som er ansvarlig for nettside,  

Facebook-side og e-postkonto. 

Disse konstitueres på første styremøte etter årsmøtet. 

 

 

Utvalgenes struktur og ansvarsområder 

 

Stevneutvalg - leder og 4 medlemmer. 

● Sette opp forslag til terminlister, som gjennomgås med styret før innsending 

● Planlegge og gjennomføre stevner, herunder ansvar for å skaffe teknisk personell, 

sette opp dugnadslister for praktisk gjennomføring og besørge alle nødvendige 

søknader og tillatelser for gjennomføring av stevner. 

● Ansvar for smittevern og beredskap i forbindelse med stevnearrangement. 

 

Kioskutvalg - leder og 2 medlemmer. 

● Sette opp dugnadslister for kafedrift i ukedager og til stevner/arrangement og sørge 

for distribuering av disse på en slik måte at vaktordningen fungerer optimalt. 

● Ansvar for en bærekraftig utvikling og økonomi i kioskdrifta, herunder best mulig  

innkjøpsavtaler, vareoversikt samt gjennomsiktig økonomi ved hjelp av kassasystem.  

● Har ansvar for kafedriften under stevner og evt. andre arrangement klubben tar på 

seg 

● Kontakt ved utleie av klubbhus. 
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Arenautvalg - leder og 2 medlemmer. 

● Ansvar for at klubbens stevnemateriell til enhver tid er i bra stand. 

● Sørge for at nytt materiell blir laget/innkjøpt ved behov 

● Har ansvar for vedlikehold av klubbhuset. 

● Ansvar for at materiell blir utkjørt/gjort tilgjengelig i forkant av stevner. 

● Ansvar for at klubbens stevneanlegg blir vedlikeholdt – i dialog og samarbeid med  

Sandslia Ridesenter. 

● Kalle inn til dugnader for å ivareta ovenstående ansvarsområder. 

Juniorutvalget - leder og 2 medlemmer. 

● Komme med forslag til og gjennomføre aktiviteter med særlig fokus på medlemmer  

opp til 18 år. 

● Planlegge og gjennomføre medlemskvelder i samarbeid med styret. 

● Ett medlem kan velges til utvalget det året de fyller 13 år. Leder må ha fylt 15 år.  

Leder kan velges til og med det året vedkommende fyller 20 år. 

 

Sportslig utvalg - 5 medlemmer. 

● Sportslig utvalg skal bestå av Sprangrepresentant, Dressurrepresentant,  

Kjørerepresentant, Foreldrerepresentant og Trenerrepresentant. Det skal tilstrebes 

en  

rullering mellom klubbens trenere i vervet som trenerrepresentant. 

● Utvalget konstituerer seg selv, og rapporterer til styret sin konstituering innen 1 

mnd.  

etter årsmøtet. 

● Leder i sportslig utvalg har ikke møterett i styret, men rapporterer fortløpende  

utvalgets aktivitet til styret. 

● Gjøre laguttak til stevner og mesterskap 

● Uttak til kretstreninger og andre treningssamlinger 

Alle utvalg kan knytte til seg flere ressurspersoner ved behov, likeledes kalle inn til 

dugnader etter behov. 
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Sak 8  Valg 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

Kjersti Søvik, leder  

Arne Espen Dillan, medlem 

Torunn Lersveen, varamedlem 

 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Styret: 

Verv: Forslag: Varighet: 

Leder Maria Skjerve Kolstad Velges for 2 år 

Nestleder Lars Daniel Hjelde Velges for 1 år 

Kasserer Vera Olafsen Velges for 1 år 

Sekretær Randi Nessemo Velges for 2 år 

Varamedlem Matilde Aa. Grønn Ikke på valg, 1 år igjen 

 

Kioskutvalg: 

Verv: Forslag: Varighet 

Leder  Velges for 2 år 

Medlem Natalia Baydakova Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem  Velges for 2 år 

 

Stevneutvalg: 

Verv: Forslag: Varighet: 

Leder Ina Flotten Sørensen Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem Eva Letnes Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem Arne Espen Dillan (gjenvalg) 2 år 

Medlem Steinar Olafsen (gjenvalg) 2 år 

Medlem  2 år 

 

Arenautvalg: 

Verv: Forslag: Varighet: 

Leder Svein Jørgensen Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem Gjermund Hellan 2 år 

Medlem Hege J. Leirset Skavhaug 2 år 
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Juniorutvalg: 

Verv: Forslag: Varighet 

Leder Idun Elvira Svartaas Borgen 1 år 

Medlem Aurora Balgaard 1 år 

Medlem Frida Granlund 1 år 

 

Sportslig utvalg: 

Verv: Forslag: Varighet: 

Sprangrepresentant: Maria W. Aurstad Ikke på valg, 1 år igjen 

Dressurrepresentant: Mari Liaklev Trønnes Ikke på valg, 1 år igjen 

Kjørerepresentant: Liv Hiberg Ikke på valg, 1 år igjen 

Foreldrerepresentant: Inga Granlund 2 år 

Trenerrepresentant: Matilde Aa. Grønn 2 år 

 

Representanter til Innherred Ridehall: 

Verv: Forslag: Varighet: 

Representant: Ina Flotten Sørensen Ikke på valg, 1 år igjen 

Representant: Hanne Eriksson Ikke på valg, 1 år igjen 

Representant: Maria W. Aurstad 2 år 

 

Kontrollutvalg: 

Verv: Forslag: Varighet: 

Medlem: Birgitte S. Dillan Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem: Borghild Lundeby  2 år, gjenvalg 

 

 

Valgkomite 2024, styrets forslag: 

Kjersti Søvik, 1 år igjen 

 

 

 

Det skal velges to representanter fra klubben til Ryttertinget 15. og 16. april -23 

Forslag: 

 

 

 

Det skal velges tre representanter fra klubben til Kretstinget 26. mars -23 

Forslag: 

 

 

 

Sak 9  Avslutning 


