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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 27.04.20 

Sted: Teams 

Tid: 19.00 

 

REFERAT 

 

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

og Maria Ulriksen 

Forfall: Evelyn Johnsrød, Adele Holme, Camilla Winterseth, Karina Jacobsen, Linda Mari Solberg og 

John-Ole Tonheim. 

 

Referent: Sofie Evensen. 

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

36/20 Godkjenning og oppfølging av referat 

• Godkjent 

  

37/20 Post/Info 

• Det kommer jevnlig informasjon om koronasituasjonen 
fra både NIF og NRYF. Det er informasjon om 
støtteordninger, råd og veiledninger til utførelse av 
idrettsaktiviteter. 

• 22 april, VIK: Obligatorisk oppfølging av idrettslag i Viken 
(gamle Østfold). De ønsker å komme ut til oss for en 
oppfølging, og kan tilby klubbesøk (fysisk eller digitalt), 
styrearbeid i praksis og start- og oppfølgingsmøter (må 
møtes fysisk). Vi ønsker å benytte oss av dette, men vi vil 
vente til det er åpent for å kunne møtes fysisk. 

  

38/20 Årshjul 

• Ingenting for mai. 

  

39/20 Økonomiorientering 

• Alt er ok. 

  

40/20 Sportskomiteen orienterer 

• Ingenting nytt 

  

41/20 Ungdomsstyret orienterer 

• Ingenting nytt 

  

42/20 Koronasituasjonen og videre aktiviteter 

• Alle stevner er avlyst til og med 15 juni. 

• Alle arrangement med over 500 personer avlyst til 1 sept. 

• NRYF har laget en samleside for koronaviruset. Der er det 
blant annet lagt ut en veiledning for banetrening. Vi ser 
på muligheten for å arrangere en banetrening 9 og 10 
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mai, helgen vi egentlig skulle hatt sprangstevne. 
Kristoffer tar kontakt med Gina for å høre om det passer 
før vi lager invitasjon og en plan for gjennomføring. Vi ser 
også på muligheten for å få til programridning 6 og 7 juni, 
helgen vi egentlig skulle hatt dressurstevne. 

Evt. Ungdomsstyret ser på muligheter for å få litt liv i sosiale medier. 
For eksempel ved at medlemmene kan sende inn en video av 
hvordan de har det i koronasituasjonen. 

  

 

Møtet hevet kl 20.00 


