Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb
Dato: 02.03.20
Sted: Moss Elektro
Tid: 18.30

REFERAT

Tilstede: Evelyn Johnsrød, Jeanette Loftskjær, Ingrid Jacobsen, Linda Solberg, Adele Holme, Maria
Ulriksen og Kristoffer Tvete

Forfall: Sofie Evensen, Camilla Winterseth, John-Ole Tonheim, Karina Jacobsen

Referent: Kristoffer Tvete

Saksnr. Tittel/innhold
20/20 Godkjenning og oppfølging av referat
• Godkjent
21/20

Post/info
• Posten som har innkommet er sendt ut til alle
styremedlemmer på e-post før møte.
• Det har kommet svar på Gjelstenstipendet som vi
søkte NRYF om.

22/20

Årshjul
• Ingen nytt på årshjul annet enn årsmøte.

23/20

Økonomiorientering
• Alt i rute. Vi gikk igjennom budsjett og regnskap for
2019

24/20

Ungdomsstyret orienterer
• Ungdomsstyret hadde ikke så mye nytt og komme
med. De jobber videre med sakene som er nevnt i
tidligere referat.

25/20

Sportskomiteen orienterer
• NHF er ferdig og mange gode tilbakemeldinger i
etterkant.
• Jobber med lag til Norgesserien, tas opp på
medlemsmøte.

Ansvarlig
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Frist

•

26/20

27/20

Evt.

Det har blitt laget statutter for FH cup for
medlemmer av klubben. Det kom noen få endringer
som styret var enige i. Statuttene blir tatt opp på
medlemsmøte og lagt ut på våre sosiale medier.

Årsmøte
• Alle beretningene ble gjennomgått og korrigert
underveis. Når vi får beretning fra revisor og listen
til valgkomiteen er alt klart til å legge det ut på
hjemmesiden. Om vi ikke får de dokumentene vi
etterlyser legger vi ut det vi har nå. Årsmøte
begynner klokken 19. Kristoffer forespør Anne Britt
Østbye om hun vil være videre med i valgkomiteen.
• Camilla kommer på årsmøte og blir spurt om å være
referent mens Kristoffer tar jobben som dirigent av
årsmøte.
• Ingrid handler inn blomster til årets medlem og
noen vi vil gratulere i henhold til resultater i fjor.
Medlemsmøte 11/3
• Vi gikk igjennom hvem som skal gjøre hva på
medlemsmøte. Kom noen endringer på hva vi
ønsker å ha med på medlemsmøte.
• Kontaktpersoner – fordeles etter årsmøtet
• Kristoffer skriver invitasjon
• Gjelstenfondet – dersom vi får stipend deles det ut
på NHF
• Smittevern
• Dugnad – hvordan vil medlemmene bli kontaktet
(FB, sms, tlf ??)
• Aktivitetsplan
• Kvalifisering
• Norgesserien
•

•

•

Mail til NRYF angående TP
Vi diskuterte angående teknisk personell til våre
stevner. Vi undersøker med NRYF for vi eventuelt
sender en mail.
Grønt Kort kurs
Det ble etterspurt Grønt Kort kurs. Først må
AnnHelen og Tone ta en etterutdanning for nye
kurs. Vi avventer til Ann-Helen og Tone har fått gjort
det.
Programtrening
Flere medlemmer har etterspurt programtrening i
dressur. Vi undersøker dato, dommer og eventuelt
sted.

Kristoffer

Kristoffer
Camilla
Sofie Linda
Sportskomiteen

Ingrid/Kristoffer

Ingrid/Tonheim

Linda/Ingrid
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•

•

Søknad om refusjon
Klubben har mottatt søknad angående klassifisering
og reklassifisering. 2700 kr er søkt om med
klassifisering/reklassifisering i 2017, 2019 og 2020.
Styret godkjenner søknaden og kasserer utbetaler til
søker.
Stevneutvalget ber om innspill
Norges Rytterforbund har sendt ut en høring
angående stevnearrangører med tanke på
kostnader og at det skal bli en lavere inngangsbillett
til sporten. Styret har diskutert saken og Ingrid har
laget en oversikt over kostnader til både Teknisk
personell, premieutgifter mm. Ingrid sender
oversikten hun har laget slik at vi melder tilbake til
NRYF innen 8. mars

Ingrid

Ingrid/Kristoffer

Møtet hevet kl 21.15
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