
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 26.08.2019 

Sted: Moss Elektro, Moss 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

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

Evensen og Maria Lehmann. 

Forfall: John-Ole Tonheim, Linda Solberg og Jeanette Loftskjær. 

 

Sak 19.51 Godkjenning og oppfølging av referat fra styremøte 18.05.19 

Sak 19.43: ØIK inviteres på styremøte i september.  

Sak 19.46: Personvernerklæring er publisert. Taushetserklæring kommer så snart alle 
styremedlemmer har signert. Kristoffer sender ferdig signert dokument til Maria L. for publisering.  

Sak 19.50: Opprydding i hinderparken blir før vinteren 2019. Hvis Maria L. ikke kan bidra den aktuelle 
dagen, så skriver Adele Holme ny utstyrsliste over hinderparken.  

Godkjent.  

 

Sak 19.52 Post/ info 

- NIF: Gratis klubbutvikling for idrettslag. Dette føler vi vi har dekket opp via NRYF. 
- Råde Idrettsråd: Inviterte politikere til debatt om idrettspolitiske spørsmål. Ingen fra oss 

hadde mulighet til å delta.  
- NIF: Idrettssupport. NIF ønsker at vi svarer på en spørreundersøkelse om hvordan det nye 

systemet fungerer. Svar ble sendt inn under møtet.  
- NIF: Ny forskrift om medlems- og organisasjonsregister. Dette er tatt til orientering.  
- Råde Kommune: Ønsker et samarbeid med idrettslag i kommunen for lavinntektsfamilier og 

innvandrere for å skape en idrettsarena som kommunen bekoster. Maria L. sender tilsvar. 
- NRYF: Gjelsten-stipendet er nå åpen for søknad. Frist 30. november. Camilla utarbeider et 

forslag til neste møte. 
- NRYF: Ungdomssamling: Sammen om hesten. Sendes ungdomsstyret. Maria L. legger det på 

Facebook-siden. 
- ØRYK: Orientering om fordeling av teknisk personell. 
- ØIK: Lederkurs for ungdom. Sendes ungdomsstyret.  
- Distanseritt: En gjeng ryttere tar kontakt ang. å arrangere et distanseritt. Maria L. svarer.  
- D/L-stevner: Maria L. har sendt inn søknad om D/L-stevne i dressur og én avdeling i 

Norgesserien i sprang. Søknadene er bekreftet mottatt.  
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- NRYF: Nyansatt generalsekretær. Informasjonen er 
tatt til orientering. 

- Råbarsk: Kristoffer og Maria U. har blitt intervjuet. 
Utkastet ble gjennomgått og Kristoffer sender inn noen korrigeringer. Det ble god reklame 
for klubben og vi gleder oss til å se det på trykk. 

- ØRYK: Ønsker arrangører til FERD-rideskolecup. Dette er vi positive til. Maria L. tar med dette 
tilbake til kretsen.  

 

Sak 19.53 Årshjul 

Ingenting i august. 

 

Sak 19.54 Økonomiorientering 

Halvårsrapport: Ligger godt an.  

Hallmesterskapet: Alt i alt gikk vi med 12 000kr i overskudd.  

 

Sak 19.55 Møteplan 

Sekretær legger frem møteplan på neste møte 23. september. Møtene blir generelt sett avholdt på 
Moss Elektro kl. 18.30. 

 

Sak 19.56 Ungdomsstyret informerer 

Ungdomsstyret har innsett at de arrangementene de har planlagt det siste året ikke har vært 
populære nok til å trekke medlemmene. Dette har resultert i mange avlysninger. Fremover tenker de 
andre arrangementer på andre tider av året. De har fått 5 000kr i midler fra ØIK, så de har penger å 
bruke på f. eks. kursholdere. 

Retningslinjer for Snapchat-konto sendes ut på mail til styret for godkjenning.  

 

Sak 19.57 Sportskomitéen informerer 

Tas opp neste gang. 

 

Sak 19.58 Idretten skaper sjanser 

Siste nytt: Pressetreff i juni som ga en del oppslag i sosiale medier.  
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Sak 19.59 Klubbmesterskapsstatutter 

For 2020 lager vi en FH-cup som går på alle våre stevner med finale under klubbmesterskapet. 

Sportskomitéen utarbeider statutter for dette.  

 

Sportskomitéen skriver forslag til statutter og sender til godkjenning pr. mail.  

 

Sak 19.60 Eventuelt 

- Kjørekurs 25.-27. oktober på Tune Ridesenter. Leie av ridehuset kom på 2 000kr. Camilla 

holder i kurset og lager arrangement på Facebook.  

- Maria L. ønsker å begynne en prosess der styret må tenke igjennom hvilken vei klubben skal 

gå i fremtiden. Hvilken klubb ønsker vi å være? Har vi vokst ut av skoene våre? Dette tas opp 

igjen gjennom året.  

 

 

Moss, 26.08.19 

Referent: Maria Lehmann 


