
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 23. september 2019 

Sted: Moss Elektro 

Tid: 18.00 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Kristoffer Tvete, Adele Holme, Maria Ulriksen, Ingrid Jacobsen, Camilla Winterseth, Sofie 

Evensen, Linda Solberg og Evelyn Johnsrød. 

Forfall: John-Ole Tonheim og Jeanette Loftskjær 

Referent: Camilla Winterseth 

 

Sak 19.61 Godkjenning og oppfølging av referat fra styremøte 26.08.19 

Oppfølging: 

 Sak 19.43: ØIK ble ikke invitert til dette møtet da det var for mye på agendaen. ØIK inviteres 
til et senere møte. 

 Sak 19.46: Taushetserklæring signeres på styremøtet og sendes videre for signering av de 
med forfall. 

 Sak 19.50: Opprydding i hinderparken blir før vinteren 2019. Arbeidet fortsetter under UK-
stevnet. 

Referatet ble godkjent 

Sak 19.62 Post/info 

 NIF lanserer gratis utviklingsverktøy for alle klubber; «Bedre klubb». Vi må besvare 
forespørselen. Dette blir sak på et senere styremøte. 

 Tilbud om kurs med ØRYK; Styrearbeid i praksis. Vi snakker med ØRYK om dette når de 
kommer på styremøte 

 Riktig bruk av bilder. Tips og info fra NRYF. Leder sendes til styret. 

 Stevnerapport sprang: OK. 

 ØRYK – ønsker om stevner i 2020 må meldes inn før 1/10. Sportskomiteen sender inn ønsker 
tilsvarende foregående år. 

 Kursopplegg for dressurdommeraspirantkurs – nytt forslag på høring. Sendes styret på e-
post. Styret kommer med innspill på e-post. 

Forslag fra Evelyn: Post/info som skal tas opp i styremøtet videresendes styret for gjennomlesing før 
styremøtet. Vedtatt. 
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Sak 19.63 Årshjul 

Sende søknad om stevner i 2020 i ØRYK – ansv: 

sportskomiteen 

 

Sak 19.64 Møteplan og aktivitetsplan 

14. okt. kl 18.30. Moss Elektro 

4. nov. kl 18.30 Moss Elektro 

9. des. kl. 18.30 Moss Elektro 

 

UK-stevne 5. og 6. okt 

Kjørekurs 25.-27. okt 

FERD rideskolecup i begynnelsen av desember 

 

Sak 19.65 Økonomiorientering 

Det foreligger ikke resultat fra sist stevne. Faktura fra Tune har ikke kommet enda.  

Vi ligger an til overskudd i 2019. 

 

Sak 19.66 Ungdomsstyret orienterer 

Har hatt et møte siden sist styremøte. Neste møte om ikke lenge. Håper å få til et arrangement som 

trekker flere folk. Dette skal tas opp på neste møte. 

En i ungdomsstyret har følt seg utestengt/mobbet i et tidligere møte. Dette har blitt en sak. 

Henvendelsen har kommet direkte til sekretær, og ikke til resten av styret eller til ungdomsstyret. 

Derfor har det tatt litt tid å behandle saken. Kristoffer og Linda melder seg inhabile i saken.  

Ungdomsstyret gir den det gjelder et skriftlig svar. Ungdomsstyret beklager at vedkommende har følt 

seg mobbet, det har ikke vært ungdomsstyrets intensjon. Dette bunner i en misforståelse og det er 

ingen som har ment å mobbe noen. 

 

Sak 19.67 Sportskomiteen orienterer 

UK-stevnet går som det skal. Det er satt i gang jobb med dugnadslister. 

Maria har søkt permisjon fra sitt verv. Sofie er bedt om å delta, og takket ja. Uavhengig av om Marias 

søknad innvilges eller ikke, er det positivt med en styrking av sportskomiteen. 

Det blir et møte i sportskomiteen før UK-stevnet. 
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Det ble foreslått at en fra ungdomsstyret skal sitte i 

sportskomiteen. Dette er et godt forslag, men ungdomsstyret 

bør få mer tid til å jobbe med sitt først. Det legges heller opp 

til et tettere samarbeid mellom sportskomiteen og ungdomsstyret. 

Ingrid og Linda samarbeider om innkjøp av premier, sløyfer etc.  

 

Sak 19.68 Strategier fremover  

Gjennomgang av søknad til Gjelsten Stipendet. Denne er sendt til styret før møtet. Søknad sendes.  

Ansv: Camilla 

 

Sak 19.69 Anleggskomite 

Saken om eget anlegg kom opp under intervju med Råbarsk. En lokalpolitiker tok tak i saken og 

Kristoffer har informert om at saken har stoppet i kommunen.  

Det har også medført en artikkel i lokal presse. 

Kristoffer, Maria, Ingrid og Evelyn har vært i møte med kommunepolitikerne.  

Litt historie: Klubben har sendt handlingsplan/forespørsel til Råde kommune i 2014 og i 2015. Vi har 

ikke fått tilbakemelding. 

Handlingsplanen ble fremlagt i møte i politikerne og ble veldig positivt mottatt. Det vil bli invitert til 

et møte med politikerne og teknisk etat. 

Det er derfor behov for å sette ned en anleggskomite som skal jobbe videre med dette.  

Evelyn leder gruppa. Medlemmer; Kristoffer, Ingrid, Adele. 

 

Sak 19.70 Eventuelt 

a) Den store idrettshelga og anleggskonferansen har flere kurs vi bør delta på.  

 Anleggskonferansen 25/10 kl 16.30-20.00; Evelyn og Kristoffer 

 Sprangbanebyggeraspirantkurs; Adele 

 Kurs i KlubbAdmin: Ingrid 

 Slik søker du spillemidler til idrettsanlegg: Ingrid 

 Sprangdommeraspirantkurs: Ingrid Norman Karlsen. Sofie forespør Frode Henriksen. 

 

b) Arrangørkonferansen 12. oktober: Ingrid (deltar fra sportsutvalget), Kristoffer, Linda, Sofie og 

Maria. Kristoffer melder på. 

 

c) Tirill har vært på lederkurs og informerer styret. 

 Vi er gode på stevner, men ikke på andre aktiviteter. 

 Mangler anlegg/tilholdssted 

 Gode på inkludering, men kan jobbe mer med samhold 

 Nettsiden er ikke god. Trenger mer enhetlig grafisk profil. 

 Klubbkvelder 
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 Nye kreative måter å lage arrangementer 

 Hva er nå-situasjonen? Hva er bra? Hva kan 

forbedres? 

 Arrangere treninger. Klubbtrener? 

 Tenke på «vi-følelsen». Vi i styret og ungdomsstyret må være rollemodeller og 

inkludere alle medlemmer, særlig nye. 

o Personlig kontakt er viktig. Før pleide vi å ringe folk for dugnader etc. Da var 

det flere som møtte. 

 Tirill sender punktene på e-post 

 

d) Maria Lehman søker permisjon fra alle verv og oppgaver fra dd til årsmøtet. Styret har 

forståelse for Marias valg.  

Vedtak: Marias søknad om permisjon innvilges. Camilla konstitueres som sekretær og 

politiattestansvarlig. Ingrid tar over som representant i idrettsrådet. 

 

e) Søknad om refusjon for utgifter i forbindelse med fjordhest-NM for Andrea og Knerten. Ifølge 

retningslinjene dekkes inntil 1000 kr. 

Vedtak: Det innvilges kr 1000,- i støtte 

Ingrid ordner formalitetene. 

 

 Møtet hevet kl 21.25 

 

 


