REFERAT STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 2016
Sted: Skaun
Dato: Mandag 8. Februar 2016
Tid: kl. 20.00
Tilstede: Silje, Reija, Vilde, Ida, Mari, Guri og Tuva
Meldt fravær: Morten, Ingunn
MØTE SLUTT: 22.50

Saker
57/15 – GODKJENNE INNKALLING


OK

58/15 – Post


Regninger

59/15 - Klubbens økonomistatus



Ingen endringer siden forrige møte.
Det Norske sponset fjorårets vårsprett (2015) med 8000kr, disse pengene kom inn på konto i
2016 og vil derfor bli med i neste års regnskap.

60/15 – Planlegge årsmøtet









Vilde skriver årsmelding og baker kake til møtet.
Forslag: Vi endrer medlemskapene, dropper juniormedlemskapet og har kun et vanlig
medlemskap til 500kr og et familiemedlemskap til 700kr.
Forslag: Endre nivået i klubbmesterskap Lilletur dressur fra LC til LB.
Forslag: Styret eller komiteen setter opp mannskapsliste på forhånd, de som settes opp må
finne en stedfortreder hvis de ikke har mulighet til å hjelpe til på oppsatt dato. Det er lov å
velge et arrangement selv som man vil hjelpe til på.
Forslag: Alle som hjelper til på stevner eller dugnader kan tjene opp dugnadspoeng som kan
brukes for å dekke en trening ol. Hvor mange poeng som trengs, og hvor mye man får for
hver dugnad må bestemmes.
Dugnad, ettersom butikken vi har vært med på varetelling er nedlagt må vi finne en ny måte
å få inn litt ekstra penger.

62/15 – Løshopping


Vi avventer løshoppingen.

63/15 – Klubbtrening






Med Mari Hårstad By, mulighet for bakke/sprang og dressur, hun har satt opp 4. mars og 24.
april. Hun kan dra andre steder enn stall zaana hvis minst 4 melder seg på.
Skal høre med Cecilie Løften om hun vil komme å ha noen helgetreninger om det er interesse
for det.
Mari skal prøve å sette opp månedlige treninger som er litt rimeligere så kan vi leie inn en
instruktør utenifra et par ganger i året.
Send regning til tove for lubbetrening.

64/15 – Utmerkelser




Dekken til senior og hest til ryttere og overdel til junior. Vilde Nordheim Lien og Favoritten
ble årets senior og hest Ronja Mo Indset ble årets junior.
Line Melanie Løkken – årets medlem, Reija ordner med en oppmerksomhet.
De som går ut fra styret får roser.

65/15 - Hva er viktig for klubben?




Hvordan kombinere alle interesser – Komiteer, stevnetilbud, treninger, interessen både for
deltagelse og for å hjelpe til avgjør hvor mye som blir arrangert.
Hvordan gjøre klubben attraktiv, øke medlemstallet – hva skal til?
Klubbens dag: Klubben kan arrangere banetrening og programtrening, en sosial
sammenkomst og litt ekstra inntekt.

67/15 – Evnt.


Johan og Marte informerer om valgkomiteen og deres og styrets forslag på nye
styremedlemmer:
- Leder: Ida Rognes
- Nestleder: Mari Hårstad By / Kari Berge
Kasserer:
1.styremedlem: Marte Flor Kjøren
- 2.styremedlem:
- 3. styremedlem:
- Vara
- Vara
- Ragnhild Grefstad, Tuva Sommerschild,
- Matrialforvalter: Marte Flor Kjøren, Vilde Opøien
- Hengeransvarlig: Forslag Tuva

