REFERAT ÅRSMØTE I ORKDAL RIDEKLUBB 2015
STED: RIDEHUSET PÅ BERGE GÅRD
TORSDAG 12.02.15, kl. 19.00
Stemmeberettigede: 19
- Godkjenne innkalling og sakliste: OK
- Dirigent: Ingrid Bøgeberg
- Referent: Silje By
- Underskrive protokoll: Ragnhild Klock og Mari By
SAK 4
- Årsmelding, leses opp av Silje By
 Kommentar: Savnet sammenligning på antall medlemmer i 2013 i forhold til
2014.
SAK 5
- Regnskapet legges fram av Ingrid Bøgeberg
 Regnskapet for 2014 ble ikke helt reelt, da kasserer ikke har mottatt alle bilag og
stevneregnskap har vært mangelfulle.
- Tiltak: Ingrid Bøgeberg og Ida Rognes skal samarbeide om å lage en mal til
stevneregnskap, slik at dette skal bli riktig gjort.
SAK 6.1 Endring av statutter for klubbmesterskap
-

-

Forslaget er å bytte ut junior og senior med lilletur og storetur, slik at det ikke
alderen som bestemmer hvilket nivå man skal ri på mesterskapet.
 Kommentar: Finne på et annet navn enn lilletur og storetur.
SPRANG:
 Ponni – LC, i henhold til de tre ponnikategoriene. Aldersgrense er 16 år og
godkjent ponnimåling må framvises.
 «Lilletur» forslaget var på 70cm, men 11 stemte for å sette nivået til 60cm, dette
ble vedtatt. Ingen aldersbegrensning, men et øvre krav om at ekvipasjen ikke kan
ha startet 90cm eller høyere i løpet av de to siste årene.
 «Storetur» forslaget var 80cm. På møtet ble det foreslått å høyne nivået til 90cm,
men 14 stemte for 80cm og dette ble vedtatt. Ingen aldersbegrensning og ingen
øvre kvalifikasjon.
DRESSUR:





Ponni – LC, aldersgrense er 16 år og godkjent ponnimåling må framvises.
«Lilletur» forslaget var satt til LB. Men 11 stemte for å sette ned nivået til LC,
dette ble vedtatt. Ingen aldersbegrensning, men et øvre krav om at ekvipasjen
ikke kan ha ridd til 60% eller høyere i LA.
«Storetur» forslaget var satt til LA. Det ble enstemmig vedtatt at nivået fortsatt
skal ligge på LA, ingen aldersbegrensning og ingen øvre kvalifikasjon.

-

DISTANSE: Enstemmig vedtatt at klubben ikke skal arrangere klubbmesterskap i
distanse.
6.2 Sammarbeid med Orkla Hestesportsklubb
- Silje og Reija informerer om samarbeidet, vi skal arrangere distriktstevne i dressur
sammen.
6.3 Dugnad
- Varetellingpå Matkroken i Børsa, 2 ganger i året, en på mai og en i november.
Klubben tjener 5000kr pr. gang.
- Hindermaterialet bør males. Skal prøve å få til en dugnad 20.-22. Mars i forbindelse
med Lübbe-treninga, da er det samlet mange medlemmer.
6.4 Hvordan kan ORK bli en attraktiv klubb å være medlem i?
- Det kom inn mange forslag som styret skal jobbe videre med. Det skal også
planlegges et medlemsmøte hvor medlemmene kan være med å diskutere dette.
6.5 Medlemsmøte/medlemskveld
- Temakveld, styret må spørre medlemmene hva det kan være interessant å
høre/snakke om på en slik kveld. Detter er noe styret skal jobbe videre med.
6.6 Salg av murhinder
- Johan har fått en forespørsel om salg av murhinderet klubben har. 11 stemte
imot dette, så det ble vedtatt at muren ikke skal selges.
6.7 Aktivitetsplan 2015
- Silje legger fram aktivitetsplanen.
 20.-22. Mars, Lübbe-trening på Berge.
 09.-10. Mai, Vårsprett på Berge. Komite: Kari og Eva Berge.
 06.-07. Juni, Distriktstevne i dressur, samarbeid med Orkla Hestesportsklubb.
Komite: Silje Hårstad By og Reija Larsen.
 26. Juni, Knøttecup på Stall GG
 21. Juni, Orkdalsrittet, Hoston. Komite: Johan Østeggen, Eva Berge og Guri
Hårstad By.
 15.-16. August, høststevnet på Stall Zaana. Komite: Silje Hårstad By, Mari Hårstad
By, Ida Rognes og Margrete Røising.
- Det blir også satt opp ei Lübbe-trening i september og styret skal jobbe med å få
satt opp ei weekendtrening i sprang i løpet av året.
SAK 7 Budsjett
-

Ingrid foreslo et budsjett etter regnskapet.
Årsmøtet vedtok at hindermateriellet skal styrkes. Hele hinderparken skal males
og det skal suppleres med diverse hinderfyll. Derfor må styret gjøre en vurdering
av hvor mye som skal påkostes. Kasserer mener at likviditeten er god slik at
klubben har økonomi til nyinvestering av hindermateriell.

SAK 8 Valg
Leder: Vilde Nordheim Lien, valgt for 2 år.
Nestleder: Reija Larsen, 1 år igjen.
Kasserer: Ida Rognes, valgt for 1 år.
Sekretær: Silje Hårstad By fortsetter i 2 år til.
1. styremedlem: Morten Kolstad, valgt for 2 år.
2. styremedlem: Mari Hårstad By, valgt for 1 år.
3. styremedlem: Tuva Sommerschild, valgt for 1 år.
1. varamedlem: Guri Hårstad By, valgt for 1 år.
2. varamedlem: Ingunn Meås, valgt for 1 år.
2 revisorer: Ola og Erik Hoston fortsetter i 2 år til.
Valgkomite: Johan Østeggen, Mona Meland og Marte Flor Kjøren.
SAK 9 UTMERKELSER
Årets Junior: Hanna Holthe - 31p
Årets Senior: Ellen Kulbotten - 27p
Årets Hest: Vera 74 – 29p
Johan Østeggen, Kari Berge og Eva Berge fikk tildelt en oppmerksomhet for sine prestasjoner
innen dressur. Og en stor takk rettes til Jens Opøien som alltid stiller opp som speaker på
hvert et stevne klubben arrangerer.
Ellers vil vi takke alle utøvere og støttespillere som står på for klubben.
Mvh. STYRET I ORKDAL RIDEKLUBB

