
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 29.04.2019 

Sted: Moss Elektro 

Tid: 18.30-21.00 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Jeanette Borge-Loftskjær, Linda Solberg, Kristoffer Tvete, Ingrid Jacobsen, Sofie Evensen, 

Maria Lehmann og Evelyn Johnsrød. 

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

 

Sak 19.33 Godkjenning og oppfølging av referat fra styremøte 25.03.19 

- Sak 19.24: Kristoffer deltok ikke på informasjonsmøte med Råde Kommune.  

Godkjent. 

 

Sak 19.34 Post/ info 

- ØIK: Gratis tilbud om kurset «Styrearbeid i praksis». Maria L. er interessert, men avventer til 
det ev. kommer et tilbud som ikke krever hele styret.  

- Frivillig.no: Noe å tenke på før stevner om vi mangler folk på f.eks. parkering eller førstehjelp. 
- Norsk Tipping: Norsk Tipping og NIF deler ut ungdomsprisen. Unge Ryttere søker innen 

fristen 12. mai.  
- Råde Idrettsråd: RIR ønsker klubber til aktivitetsdag i Råde 25.08.19. Kristoffer hører med 

Stall Tonheim og Elisabeth Weel.  
- Flügger andelen: Flügger fargehandel i Fredrikstad spør om vi ønsker en klubbkonto hos dem, 

der medlemmene får 5% rabatt på kjøp. Dette ble nedstemt. 
- ØIK: Aktivitetslederkurs for parautøvere. Jeanette er påmeldt. Sofie og Maria L. har lyst, men 

ikke mulighet. Sofie hører med Ann-Helen Tonheim. RORK betaler kursavgift ved 
oversendelse av kvittering.  

 

Sak 19.35 Årshjul 

Ingenting i mai eller juni.  

 

Sak 19.36 Aktivitetsplan 
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Stort sett ferdigstilt. Kristoffer sender Maria L. for publisering 
på hjemmesiden.  

 

Sak 19.37 Mandat for sportskomitéen  

Godkjent og publiseres på hjemmesiden.  

 

Sak 19.38 Idretten skaper sjanser 

- NRYF har sendt et forslag om samarbeidsavtale mellom RORK, NRYF og Tune Ridesenter. 
Avtalen ble gjennomgått og godkjent.  

- Hovedkontaktpersonen fra RORK blir Linda Solberg.  

 

Sak 19.39 GDPR 

- Personvernerklæring for RORK legges på hjemmesiden. 
- Kartlegging- og dokumentasjonsverktøy. Sofie ser på denne og legger frem på neste 

styremøte. 
- Registrering av nye medlemmer. Ingrid ser på denne og legger frem på neste styremøte. 
- Taushetserklæring. Styret signerer og publiserer på hjemmesiden.  

 

Sak 19.40 Aktiviteter fremover 

1.-2. juni: D/L-stevne i dressur. Ingrid sender forlag på klasseoppsett til Kristoffer.  

 

Sak 19.41 Eventuelt 

- Tune Ridesenter: Vi har mottatt faktura på leie av lokaler, men ingen avtale. 

Samarbeidsgruppa legger frem et forslag om en skriftlig avtale om lagerplass/ oppbevaring 

av utstyr. Avtalene skal være bindene for tre år og godkjennes av styret før den signeres.  

- Hallmesterskapet: Kasserer fremla foreløpig regnskap. Det ser ut til at RORK vil gå med ca. 10 

000kr i overskudd. 

- XS Sports Nutrition ved Evelyn Johnsrød ønsker å ha stand under stevne 1.-2. juni. Dette er i 

orden for styret.  

 

Moss, 29.04.19 

Referent: Maria Lehmann 


