
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 08.10.2020 

Sted: Moss elektro 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

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

Maria Ulriksen, Linda Endrestad og Malin Solberg.  

Forfall: Evelyn Johnsrød, Adele Holme, Camilla Winterseth, Karina Jacobsen og John-Ole Tonheim. 

Referent: Sofie Evensen. 

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

52/20 Godkjenning og oppfølging av referat fra styremøte 17.08.2020 

• Godkjent 

  

53/20 Post/Info 

• Mail videresendt alle i styret: 
28.08: Nyhetsbrev fra VIK: Jeg vil, jeg kan, jeg tør! 
02.09: NIF: Seminar for kontrollutvalg uten engasjert 
 revisor 
02.09: NRYF: Viktig med korrekt autorisert teknisk 
 personell 
22.09: NIF inviterer til webinar for kontrollutvalg 
22.09: VIK: Anleggskonferanse Kongsberg/Flesberg og 
 Sarpsborg i regi av Viken Idrettskrets 
22.09: VIK: Trygg mestring i idretten - Viktige digitale 
 løsninger - Årets ildsjel 
05.10: VIK: Den store idrettshelga nærmer seg! 
05.10: NIF: Viktig info vedrørende gjenåpning og 
 smittevern 
06.10: VIK: Webinar for trenere i barne- og 
 ungdomsidretten. 
ØRYK: Oppnevning av teknisk personell. 
ØRYK: Innsending av stevnedatoer. 

  

54/20 Årshjul 

• Ingenting for oktober. 

  

55/20 Økonomiorientering 

• Omtrent 65000,- overskudd, alt er ikke ferdig ført enda. 

  

56/20 Ungdomsstyret orienterer 

• Har kalt inn til møte den kommende uken så kommer 
tilbake til dette ved neste styremøte. 

  

57/20 Sportskomiteen orienterer   
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• Ønsker å invitere inn Gina i sportskomiteen for å ha et 
tettere samarbeid med Tune angående aktiviteter. Styret 
er positive til dette. 

58/20 Møteplan 

• Torsdag 12 november. 
Torsdag 10 desember. 

  

59/20 Videre aktiviteter 

• Ikke noe planlagt enn så lenge. 

• Ser an om det er mulig å arrangere ett lite lav terskel 
klubbstevne før jul. 

  

60/20 Nettsider/sosiale medier 

• Klubben har facebook, instagram, snapchat og 
hjemmeside. Vi ønsker mer aktivitet på plattformene våre 
og kan tenke oss å opprette en «redaksjon» og utlyse 
«stillinger» til denne.  
Kristoffer sammenfatter en annonse.  
 

• Alle i styret skal sende et bilde av seg selv med eller uten 
hest inne 15 oktober, på mail hjemmesiden@rork.no. Slik 
at medlemmene kan se hvem de tillitsvalgte er. 

 
 
 
 
 
Kristoffer. 
 
Alle 

 
 
 
 
 
 
 
15 
okt 

61/20 Oppsummering stevnesesong 

• Skulle hatt et D-stevne i mai men det ble avlyst pga. 
korona.  

• Hadde banetrenging som gikk fint. 

• Landsstevne i juni. 

• KM i september 

• UK i oktober. 
 

• Søknader om stevner for neste termin: 
 
Sendt inn og bekreftet mottatt søknad om landsstevne i 
dressur 5. og 6. juni/12. og 13. juni. 
Kristoffer sender mail til Siri Evjen om muligheten for et 
landsstevne i sprang til året. 
 
Søker kretsen om D-stevne sprang fortrinnsvis 24. og 25. 
april, eventuelt 17. og 18. april. L-stevne dressur 5. og 6. 
juni kun til info. UK-stevne sprang og dressur 2. og 3. 
oktober. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristoffer. 
 
 
 
Sofie 

 

Evt. Eventuelt 

• Styret ser på poengfordelingen i statuttene til FH cupen og 
ordlyden i sprang og dressur. 

  

 

Møtet hevet kl. 21.16 

mailto:hjemmesiden@rork.no

