
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 14. okt. 2019 

Sted: Moss Elektro 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

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

Evensen, Linda Solberg, Evelyn Johnsrød og Jeanette Loftskjær 

Forfall: John-Ole Tonheim  

 

SAK  Ansvarlig Frist 

19.71 Godkjenning og oppfølging av referat 
Gjennomgått og godkjent 

• Søknad til Gjelstenfondet er sendt. 

• Frode Henriksen ønsker å delta på 
sprangdommeraspirantkurs (usikre på om han har meldt 
seg på). 

• De som skal delta er påmeldt Arrangørkonferansen av 
Ingrid. 

• Tiril skal sende punktene fra sin presentasjon på forrige 
styremøte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tiril 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neste 
styremøte 

19.72 Post/info: 

• Felles aktivitetsdag i Råde idrettsråd 23.08.2020. Her må 
vi delta.  

• Vi har fått ca 60.000,- fra Råde kommune i LAM-midler. 
Vi bør se på mulighetene for å f.eks dekke en 
klassifiseringssamling for FH-ryttere. 
Det legges ut en tekst på nettsiden om at de kan søke 
om å få dekket ulike FH-samlinger. Vi setter av kr 
10.000,- til dette. Lage en FH-cup. 

• Info om Vipps ses nærmere på 

• Forespørsel om vi har paraidrettsansvarlig. 
Sportskomiteen er ansvarlig. 

• Årets ildsjel. Har vi kandidater? Ingen forslag. 

• Grønt kort kurs 20. og 24 november. 

 
Kristoffer 
 
 
 
 
Sports-
komiteen 
 
Ingrid 

 
 
 
 
 
 
Neste 
styremøte 
 

19.73 Årshjul 
Ingenting i oktober 
I november står valg på planen. Valgkomiteen inviteres på neste 
styremøte. 

 
 
Kristoffer 

 

19.74 Økonomiorientering 

• Per i dag står det et overskudd på 104.000,- Det skal 
betales ut til idretten skaper sjanser. Venter på 
resultat/inntekter fra sist stevne, mva.-kompensasjon, 
bingo og grasrotandel.  
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Reelt overskudd blir rundt 100.000,- 

19.75 Ungdomsstyret orienterer 

• Snapchat: Mange har blogget og mange har fulgt. 
Fungert bra, men vurderer å kontakte personer og 
spørre om de vil blogge. Lurt å ha forslag til tema. F.eks. 
ukens tema. 

• Har ikke fått hatt ungdomsstyremøte siden forrige 
styremøte. Få har kunnet delta. Pga saken som ble tatt 
opp på forrige styremøte er det en i ungdomsstyret som 
synes det er ubehagelig og vanskelig å delta i møtene. 
Leder er usikker på hvordan dette skal håndteres. 
Ungdomsstyret har forståelse for at personen synes det 
er vanskelig. 
Ungdomsstyret oppfordres til å kjøre styremøter som 
vanlig og heller ha møter med færre deltagere noen 
ganger. Styret støtter ungdomsstyret i dette, og 
oppfordrer ungdomsstyret til å støtte hverandre. 

 

  

19.76 Sportskomiteen orienterer 

• UK-stevnet gikk bra 

• Har vært på arrangørkonferanse 

• Skal jobbe med FH-ryttere 

• Statutter klubbmesterskap dressur skal gjennomgås 

• NHF 

• Søkt om følgende stevner 
o Vi ønsket en avdeling i Norgesserien. Har fått 1. 

avdeling som må gå innendørs. Vi spesifiserte 
ikke at det var 2. avd. vi ønsket. Kristoffer har 
sendt mail og beklaget og sagt at vi ikke kan 
arrangere 1. avd. 

o Landsstevne i dressur 6.-7. juni 
o KM dressur 
o 9.-10 mai distriktsstevne sprang (dersom vi får 

KM dressur, om ikke vi får KM dressur blir det 
klubbstevne) 

o D-stevne sprang 12-13 sept el 19-20 sept 
o UK sprang/dressur i okt.  

 
 
 
Sports-
komiteen 

 

19.78 Ledermøte 
Førstkommende onsdag i Rådehallen kl 19. 
Førsteutkast terminliste står på agendaen. Kristoffer, Ingrid, 
Linda og Sofie deltar. 

  

19.79 Bedre klubb 
Spørreskjema ble besvart i møtet. Etterspurte dokumenter ble 
lastet opp. Vi fikk toppscore! 

  

19.80 Eventuelt 
1) Spørsmål om klubben vil kjøpe stativer til høyttalerene. Kr. 

1000.- Vi kjøper. 
2) Endre neste styremøte? Neste styremøte tirsdag 19/11. 

 
Evelyn/ 
Ingrid 
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3) Uformell forespørsel om RORK vil være med å arrangere NM 
for nordlandshest/lyngshest i 2020. Styret er positiv og sier 
ja. Camilla sender statutter og rapport til spotskomiteen så 
jobber vi videre med dette.   

4) Klubbklær. Det er vanskelig å få tak i røde klær. Hooks har 
ikke den fargen i klubbklær lenger. Forslag er svart med rødt 
broderi. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Hooks 
og kvaliteten på klærne, og ønsker derfor å fortsette å kjøpe 
klubbklær derfra. Styret ble enige om å gå for sorte klær 
med tydelig rød logo/broderi. 

 

 

Møtet hevet kl 21.23 

 

Referent: Camilla Winterseth 


