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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 13.08.2018 

Sted: Rådhuset, Råde 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Jeanette Borge-Loftskjær, Linda Solberg, Kristoffer Tvete, Pål Wenberg, Ingrid Jacobsen, 

Maria Lehmann, Sofie Evensen og Evelyn Johnsrød.  

Forfall: John-Ole Tonheim, Lilly Forsberg og Maria Ulriksen. 

 

Sak 18.37 Godkjenning og oppfølging av referat fra styremøte 18. juni 2018 

- Sak 18.36, etiske retningslinjer tas opp på neste møte. Pål forbereder dette. 

Godkjent. 

 

Sak 18.38 Post/Info 

- Internt kontrollsystem for GDPR. Tas opp på neste møte. 

- Østfold Idrettskrets inviterer til Den store idrettshelgen. Maria legger denne på 

hjemmesiden.  

- Infoskriv fra Norges Rytterforbund om styrearbeid. Maria har videresendt til styret.  

- Høring om fremtidig organisering av Norges Rytterforbund. Pål videresender til styret for 

gjennomlesing.  

- Østfold Idrettskrets informerer om hvilke kurs og møter de har tilgjengelig. Vi ønsker at 

Ungdomskomitéen kommer og snakker på et medlemsmøte.  

 

Sak 18.39 Møteplan for høsten 2018 

Ferdigstilt og sendes styret. 

 

Sak 18.40 Kommende arrangementer 

- KM-D: Teknisk personell er på plass. Bemanning er godt i gang. Sportskomitéen tar kontakt 

med mattilsynet før stevne for å avklare smittefare og få råd om forebygging. 

- D-stevne sprang: Teknisk personell er på plass. Bemanning tas under/ etter KM.  

- Distanseritt: Sportskomitéen lager invitasjon og sender til godkjenning. Ingrid ordner 

samarbeidsmøte med Østfold Turhestforening. Ingrid får pulsmåler fra Arnhild. Ingrid og 

Evelyn tar sekretariatet. Maria kan også hjelpe til.  

- Klubbstevne/ D-stevne 6.-7. oktober: Sportskomitéen ordner. 
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Sak 18.41 Eventuelt 

- Valgkomitéen mangler to medlemmer. Maria ser på dette.  

- Medlemsmøte: Alternativ fôring. Ingrid snakker med Felleskjøpet om foredragsholder og Pål 

snakker med Bøndenes Hus om leie av lokalet.  

- FERD: Østfold Rytterkrets spør om RORK ønsker å arrangere FERD i år igjen. Vi er i 

utgangspunktet positive, men setter noen krav til ØRYK.  

- Feltritt: Linda har snakket med Gina Lindbæk ang. feltrittsbanen på Tune Ridesenter. Gina 

ønsker at RORK skal være involvert i prosessen. Sportskomitéen tar et møte med Gina for å 

kartlegge hva Gina ønsker og hva dette vil si for oss.  

- Bingoansvarlig: Vedtak: Kasserer er valgt som bingoansvarlig. 

- Kopimaskin: Maria sjekker den på Tune. Ingrid og Pål sjekker priser på ny.  

 

 

Råde, 14.08.2018 

Referent: Maria Lehmann 


