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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 17.08.20 

Sted: Moss elektro 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Kristoffer Tvete, Ingrid Jacobsen, Sofie Evensen, John Martin Johansen, Jeanette Loftskjær, 

Linda Mari Solberg og Malin Mari Solberg. 

Forfall: Maria Ulriksen, Adele Holme, Camilla Winterseth, Karina Jacobsen, Evelyn Johnsrød og John-

Ole Tonheim. 

Referent: Sofie Evensen. 

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

43/20 Godkjenning og oppfølging av referat 

• Godkjent. 

  

44/20 Post/Info 

• NIF: Ny kompensasjonsordning. 

• Klubben har fått endret teknisk personell på KM, slik at 
det samsvarer med klubbens ønske. 

• NRYF: Innsending av stevnerapport. 

• VIK: Kurs framover. 

  

45/20 Årshjul 

• Lage møteplan. 

  

46/20 Økonomiorientering 

• Alt er i orden og det ser ut til at klubben klarer seg greit til 
tross for koronasituasjonen. 

  

47/20 Sportskomiteen orienterer 

• KM er rett rundt hjørnet, den 12 og 13 september. Vi er i 
gang med bemanningen, men det er litt labert. Sofie 
oppretter meningsmåling på Facebook gruppen for å se 
om det gir bedre resultater. 
Klubben ønsker å få til lag, men det er meldt liten 
interesse. Klubben gir det litt tid og sender ut en SMS til 
medlemmene med informasjon.  

 
 
 
Sofie 
 
 
Kristoffer 

 

48/20 Ungdomsstyret orienterer 

• Maria Ulriksen flytter til Gol og Adele, som er nestleder, 
tar over lederens oppgaver mens Maria er borte.  

  

49/20 Idretten skaper sjanser 

• Renate er på vei ut av prosjektet og er klar for nye 
utfordringer. Klubben har gitt henne en oppmerksomhet 
og ønsket henne lykke til videre. 
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• Omtrent halvparten av deltakerne er fortsatt med i 
prosjektet, noe som er positivt. Det kommer mest 
sannsynlig inn flere deltakere etter hvert. 

50/20 Granly 

• Mary har lagt ned driften fra mai, 1 september er det 
Miriam som tar over og Granly blir privat driftet. I den 
forbindelse ønsker styret å rydde etter seg og flytte 
klubbens eiendeler til Tune. 
 
Styret sammenfatter en mail til Miriam om dato for å 
rydde på Granly.  
 
Sofie sjekker interessen til Tonheim om den gamle 
dressurrailen og legger eventuelt ut en annonse på finn 
med bud dersom Tonheim ikke vil ha den. 

 
 
 
 
 
 
Sofie 
 
 
 
 
Sofie 

 

51/20 Koronasituasjonen og videre aktiviteter 

• Videre aktiviteter er KM i september og UK i oktober. 

  

Evt. Klubben har gått gjennom statuttene til klubbmesterskapet i 
dressur og sprang. Disse ble enstemmig vedtatt. 
 
«Fruens vilje» endrer navn til «Rytterens vilje». Styret vurderer 
statuttene ved et senere tidspunkt. 

  

 

Møtet hevet kl 21:37 


