
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 27.05.2019 

Sted: Moss Elektro 

Tid: 18.30-20.30 

 

REFERAT 

 

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

Maria Lehmann og Adele Holme. 

Forfall: Maria Ulriksen og John-Ole Tonheim.  

 

Sak 19.42 Godkjenning og oppfølging av referat fra styremøte 29.04.19 

Godkjent. 

 

Sak 19.43 Post/ info 

- ØIK: Tilbyr klubbesøk. Dette ønsker vi. Kristoffer mailer tilbake at det passer 17. juni. 
- ØIK: Sparebank Stiftelsen ønsker å støtte idrettslag. Kristoffer sender søknad innen fristen 

01.09.19. 

 

Sak 19.44 Årshjul 

Ingenting i juni. 

Inn i april: Oppdatere taushetserklæring for nytt styret.  

 

Sak 19.45 Orientering om Idretten skaper sjanser 

Kort orientering. Deltakerne er i gang på Tune og vi håper de med tiden kan få et godt miljø i 
klubben.  

 

Sak 19.46 GDPR – ferdigstilles 
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- Ingrid lager et oppslag med teksten: «Det foregår 
fotografering under stevnet og bilder publiseres på 
sosiale medier. Ønsker du å reservere deg mot dette 
så henved deg i sekretariatet.». 

Alle GDPR-dokumenter er ferdigstilt. Personvernserklæringen og taushetserklæringen publiseres på 
hjemmesiden. De øvrige dokumentene lagres på et sikkert sted. F.eks. på hjemmesiden. 

 

Sak 19.47 Økonomi – kontoutskrift  

Kasserer orienterer. Foreløpig overskudd på 55 000kr.  

 

Sak 19.48 Ungdomsstyret informerer 

Ungdomsstyrte hadde møtet sist uke og planlegger en sommeravslutning den 16. juni. Midlertidig 
arrangement på Facebook. Foreløpig plan er aktiviteter i Rådehallen med grilling på utsiden.  

 

Sak 19.49 Oppbevaring og status utstyr 

Kjøp av ny rail: 21.05.19 sendte sekretær ut forespørsel om kjøp av ny rail til 21 000kr uten mva. 
Vedtak: Vedtatt pr. mail med 7 stemmer. 

 

Forslag til endring av regnskapspraksis: 

Kasserer foreslår at vi avsetter utgiften til railen i balansen over fem år.  

Vedtak: Vedtatt med 7 stemmer. 

 

Gammel rail: Sofie hører om Tonheim ønsker å kjøpe den, hvis ikke blir den lagt for salg.  

Vurderer innkjøp av railvogn til 11050kr uten mva. Tas opp senere.  

 

Sak 19.50 Eventuelt 

- Maria L. bestiller to tonere til printeren. 

- Maria L. ordner blomster til railen.  

- Dugnad på Tune torsdag 30.05.19 for å bygge rail og rydde i hinderparken.  
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- Jeanette forteller kort om kurs om tilrettelegging for 

parautøvere: Litt irrelevant for hestesporten, men 

noen eksempler kunne overføres. F. eks. natursti. 

 

 

Moss, 27.05.19 

Referent: Maria Lehmann 


