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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 13.03.2017 

Sted: Rådhuset, Råde 

Tid: 18.30-22.00 

 

REFERAT 

Tilstede: Pål Wenberg, Ingrid Jacobsen, Maria Lehmann, John-Ole Tonheim, Kristoffer Tvete, Karina 

Jacobsen, Linda Solberg, Lilly Forsberg, Maria Ulriksen, Sofie Evensen og Evelyn Johnsrød. 

Forfall: Jeanette Karine Borge-Loftskjær. 

 

Sak 17.19 Godkjenne referat fra styremøte 15.02.2017 

Godkjent. 

 

Sak 17.20 Konstituering av nytt styre 

- Maria Lehmann valgt som sekretær. 

- Karina og Kristoffer fortsetter som web-ansvarlige. Legge dette inn under styret på 

hjemmesiden. 

- Linda Solberg er kioskansvarlig.  

 

Sak 17.21 Arbeidsfordeling 

- Styret ønsker referater fra styremøtene til RORK’s Unge Ryttere. 

- Prøve å finne ny sportskomité på neste møte. Legge ut forespørsel på hjemmesiden/ 

Facebook om hvem som ønsker å være med. Lage et mandat om hva arbeidet innebærer, og 

gi de god oppfølging fra styret. Ingrid begynner å skrive mandatet og mailer det til Sofie, 

Kristoffer og Karina for å ferdigstille et forslag til neste møte. 

- Organisasjonskartet må revideres og sponsorgruppa må inn.  

 

Sak 17.22 Politiattester 

- Sekretær er ansvarlig.  

- Pål, Linda, Maria U. og Lilly må vise politiattest.  

- Maria L. innhenter liste fra Bergljot om hvem som har fremvist før.  

 

Sak 17.23 Gave, årets medlem 

Evelyn har sendt ut mail ang. designet på logoen, men fikk få svar. Logoen ble godkjent, og vase ble 

valgt. Evelyn sender bekreftelse til Hadeland Glassverk og bestiller 10 stk. med årstall 2016-2025.  
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Sak 17.24 Kommende arrangementer 

Klubbstevne: Kristoffer hører med Mary om Granly er ledig 8.-

9. eller 22.-23. april. Helst 22. Sprang og dressur på samme dag.  

Uoffisiell utstilling: Tommy Huseby er dommer.  

 

Sak 17.25 Eventuelt 

- Maria L. sender ut møteplan sammen med dagens referat og styret spikrer den på neste 

styremøte. 

- Maria L. åpner en Facebook-gruppe og inviterer medlemmene. Så ser vi hvordan det går. 

- Hadeland Glassverk er interessert i å komme og presentere gaver/ premier.  

- Alle lager en konto på www.trello.com, så får vi en felles plattform for arbeidsoppgaver. 

Karina og Sofie får dette opp og gå.  

- Maria L. lager en oversikt over telefonnummer og mailadresser til alle i styret og sender ut til 

hele styret.  

- Maria U. får dekket utgifter til leiebil i forbindelse med begravelsen til Martine.  

- Fullmakt til Ryttertinget 2017 ble underskrevet av Pål og Kristoffer og Ingrid sender den til 

NRYF.  

- Kasserer har overført 75 000kr til høyrentekonto.  

- Brønnøysund har ikke åpnet, så registrering av nytt styret må vente.  

- Kristoffer har fått mail om ønske om sponsing til transport av hester til Norgesserien. 

Klubben sponser alltid startavgiften til lag. Styret velger å sponse 400kr pr. hest til de som 

søker og rir lag. Kristoffer lager et skriv som skal ut så medlemmene vet at de kan søke. 

Styret bestemte 50% av utgiften, opp til 1000kr.  

- Ingrid har kjøpt røde ulldekken. Disse blir brodert og brukes til utlån for lag.  

- Informasjonsskriv: sende ut et skriv til medlemmene på mail/ hjemmeside/ Facebook med 

jevne mellomrom. Dersom noen ikke ønsker dette kan man bare gi beskjed. Ha noen faste 

spalter. Maria L. lager et forslag. Styret tenker til neste møte hvor ofte det skal ut.  

- Innspill: dra ut til forskjellige staller og si hei? Bli mer kjent på stallene som medlemmene 

våre er på. Leder tenker mer på dette og tar med seg flere fra styret. 

- Maria L. og John-Ole tar en tur til Granly for å telle hinder og rydde det bort så ikke det blir 

brukt av oppstallører på Granly.  

- Søknad om legater til lys på utebanen på Granly. Klubben er behjelpelig med søknader 

utover, men maksstøtte er 33%, og Mary må da betale resterende selv. Pål sjekker opp dette 

videre. 

- Webmail.loopia.se – her ligger alle mailadresser som hører til hjemmesiden. Post, sport, 

kasserer, leder og ungdom har hver sin.  

- Tune Ridesenter: En gruppe fortsetter forhandlingene. Ingrid, John-Ole, Pål og Linda sitter i 

gruppen.  

 

Råde, 13.03.2017 

Referent: Maria Lehmann 

http://www.trello.com/

