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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 25.03.20 

Sted: Pr. telefon 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Kristoffer Tvete, Evelyn Johnsrød, Ingrid Jacobsen, Sofie Evensen, John Martin Johansen,      

Jeanette Loftskjær, Maria Ulriksen, Adele Holme, Camilla Winterseth, Karina Jacobsen. 

Forfall: Linda Mari Solberg og John-Ole Tonheim. 

Referent: Sofie Evensen. 

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

28/20 Godkjenning og oppfølging av referat 

• Godkjent 
 

  

29/20 Post/Info 
Sendt på mail til stytet: 

• NIF 6 mars: Info til klubber og lag om koronaviruset. 

• NIF 12 mars: All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar 
virkning. 

• NIF 16 mars: Juridiske og økonomiske konsekvenser som 
følge av koronaviruset. 

• VIK 17 mars: Nyhetsbrev fra Viken idrettskrets. 

• NIF 17 mars: NIF har laget samleside for 
koronasituasjonen. 

• NIF 23 mars: Registrering av økonomiske konsekvenser 
for idrettslag. 

  

30/20 Årshjul 

• Det er søkt om spillemidler i Fredrikstad kommune, skal 
også søkes til Råde kommune innen mai. 

• Det skal meldes inn til Brønnøysund. 

• Prokura og gjeldsforsikring er i orden. 

• Politiattester skal innhentes. 

 
Kristoffer 
 
Ingrid 
 
Sofie 

 

31/20 Konstituering av styret 

• Leder: Kristoffer Tvete.  
Nestleder: Evelyn Johnsrød. 
Kasserer: Ingrid Jacobsen. 
Sekretær: Sofie Cecilie Evensen med politiattestansvar. 
Styremedlem: Linda Mari Solberg. 
Styremedlem: John Martin Johansen. 
Styremedlem: Jeanette Loftskjær. 
Ungsomsrepresentant: Maria Ulriksen. 
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Ungdomsrepresentant: Adele Holme. 
Varamedlem: Camilla Winterseth. 
Varamedlem: Karina Jacobsen med webansvar. 
Varamedlem: John-Ole Tonheim. 

• Ser nærmere på barneidrettsansvarlig og eventuelt 
komitèene på neste styemøte. 

32/20 Økonomiorientering 

• Alt er i rute. 

  

33/20 Sportskomiteen orienterer 

• Norgesserien er avlyst inntil videre. 

• Fortsetter arbeidet med NM for nordlandshest/lyngshest 
på mail og telefon inntil videre. 

  

34/20 Ungdomsstyret orienterer 

• Hadde telefonmøte 24.03.20 der det ble snakket om hva 
u.styret ønsker å gjøre framover. Vil gjerne lage flere 
arrangement i samme type som ble arrangert med Siril 
Helljesen. 

• Snapchatkontoen er fylt opp og det er blitt laget 
temauker til over sommeren. 

• Fortsetter arbeidet med retningslinjer for rusmidler. 

  

35/20 Koronasituasjonen 

• Vi må rapportere inn forventede inntekter og kostnader 
på de avlyste arrangementene for april, mai og juni. 
Camilla sender over budsjett til NM for 
nordlandshest/lyngshest og Linda sender over oversikt 
over premiene til Ingrid. 

• Alle arrangement må avlyses ut april enn så lenge. 

 
Ingrid 
Camilla 
Linda 

 

Evt. Vi avholdt klubbstevne i dressur på Lilleng 07.03.20. Vi ønsker å 
få lagt ut bilder og gjerne resultater på hjemmesiden. Klubben 
ønsker å støtte rideskolen Stall Tonheim as med de inntektene 
klubben fikk i forbindelse med stevnet. 
 
Hestesport har laget en reportasje om Råde og Onsøy rideklubb 
som skal med i neste nummer av bladet. Vi ønsker å endre på 
noen detaljer og skal sende over 10-12 bilder med høy 
oppløsning fra klubbens aktiviteter. De i styret som har innspill på 
hva som må endres eller bilder sender dette på mail til Kristoffer. 
 
Legge ut om årets medlem på hjemmesiden. 
 
Vi avventer styremøte til vi vet mer om koronasituasjonen over 
påske. Inntil da holder styret kontakten på mail og telefon. 

  

 

Møtet hevet kl 20.00 


