
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 08.01.2019 

Sted: Rådhuset, Råde 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Jeanette Borge-Loftskjær, Maria Ulriksen, Linda Solberg, Kristoffer Tvete, Pål Wenberg, 

Ingrid Jacobsen, Sofie Evensen, Karina Jacobsen og Evelyn Johnsrød. 

Forfall: Maria Lehmann og John-Ole Tonheim.  

 

Sak 19.01 Godkjenning og oppfølging av referat fra styremøte 10. desember 2018 

Referat gjennomgått og godkjent med følgende kommentar; Post 18:64 Ikke lagt ut på hjemmesiden. 

 

Sak 19.02 Post/info 

Mail fra NRYF angående rytterting med forespørsel om forslag til valg. 

Fra ØIK, info om kurs i gjennomføring av årsmøte 

Fra ØRYK, innkalling til kretsting på Balke gård, Rygge. Forslag til representanter; Sofie og John Ole 

Tilbud på rosetter, dette sendes til Ingrid som ser på det. 

Nyttårshilsen fra ØIK. 

 

Sak 19.03 Årshjul.  

Gjennomgått, ingen endring. 

 

Sak 19.04 Møteplan 

Ikke ferdig. 
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Sak 19.05 Hjemmesiden 

Det er et ønske om å få inn mer stoff fra alle, som kan legges 
ut på hjemmesiden. Dette tas opp på medlemsmøte. Det kom et ønskemål om å automatisk linke inn 
info fra for eksempel NRYF, Hest.no. Karina ser på dette. 

Forslag om å lage en liten flyer/infolapp som kan legges ut på ulike steder, (sekretariat, kiosk, etc.) 
med oppfordring til å besøke hjemmesiden. 

 

Sak 19.06 Årsmøte 

Valgkomité er på plass: Gina Lindbæck, Linda Jensen, Anne-Britt Østby 

Status regnskap: Ingrid informerte. Noe diskusjon rundt regnskapsprinsipp. Endres. 

Dokumenter: Pål sender tidligere årsberetning slik at alle sender informasjon om hva de har vært på 
av kurs, representasjon, hvilken autorisasjon de har etc. 

Årets medlem: Dette er nå lagt ut på hjemmesiden. Kom med forslag! 

Innkalling: Sendes ut ihht. lov. 

Medlemsmøte: Kom gjerne med forslag på tema. 

Det kom forslag om å lage kortfilm om mobbing/hets og bruk av sosiale medier. 

Forslag om å hente inn foredragsholder. Ingrid kontakter ØIK 

Ta opp statutter, informere om søknader til dekking av utgifter i forbindelse med stevner. 

 

Sak 19.07 AEG 

Det har kommet kun to henvendelser med ønskemål om å starte. 

Det er solgt lite billetter. Må promoteres mer på FB og hjemmeside. 

Buss er bestilt. Kjøreseddel er ikke mottatt. Kristoffer purrer. 

Retningslinjer til uttak til promotion-cup: 

Kristoffer har laget forslag. Disse ble gjennomgått. Det ble foretatt noen endringer og deretter 
enstemmig godkjent. 

Forslag til uttak: Det var satt opp forslag til rekkefølge ihht. retningslinjene. Linda meldte seg inhabil. 

Rekkefølgen til uttaket er vedtatt med forbehold om at rytterne oppfyller kvalifiseringskravet for 
cupen. 
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Sak 19.08 Stevne 2. – 3. februar.  

Bemanning må på plass. Spør Maria L om hun kan ta dette. 

 

Sak 19.09 Idretten skaper sjanser 

Maria U. og Kristoffer informerte om dette prosjektet som er et samarbeid med NIF. Dette er et 
prosjekt som skal gi rusmisbrukere en sjanse. Prosjektet er 3-årig. Dette blir i samarbeid med Tune 
Ridesenter. Klubben blir ikke involvert i den praktiske delen av prosjektet. Deltagere i prosjektet blir 
medlemmer av klubben. Klubben blir en økonomisk ”mellommann” mellom Tune Ridesenter og NIF. 
Styret var litt delt i dette og det var et ønske om mer detaljert informasjon. Styret valgte å stemme 
over om vi skulle gå med i prosjektet eller ikke. Det ble vedtatt å gå med i prosjektet med 8 mot 1 
stemme. 

 

Sak 19.10 Eventuelt 

Ingrids bønn: Det har kommet et ønskemål/spørsmål fra GUD om hvorvidt RORK kan/vil avholde 
Hallmesterskap 2019. Det er bare Noreødegården som har fasiliteter til et slikt mesterskap. Styret er 
positive og Ingrid tar dette videre med Noreødegården. 

 

 

 

 

Referent: Evelyn Johnsrød 


