
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 11.01.2021 

Sted: digitalt 

Tid: 18.00 

 

REFERAT 

 

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

Camilla Winterseth og Karina Jacobsen. 

Forfall: Adele Holme, Linda Mari Solberg, Evelyn Johnsrød, Maria Ulriksen og John-Ole Tonheim. 

Referent: Sofie Evensen. 

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

01/21 Godkjenning og oppfølging av referat 

• Godkjent. 

  

02/21 Post/Info 

• NIF: Utlysning av midler fra stiftelsen Dam for 2021/2022. 

• VIK: Koronapakke 3 

• NRYF: Kurs NRYFstevne onsdag 13 januar kl 19.00-20.30. 

• Tine Fossing: Klubbsatsningsprogrammet. 

• Arrangørkonferanse: 16. januar 2021, kl 10.00-11.30. 

• Søknad for NM nordlandshest/lyngshest er sendt inn. 
 
Annen post er sendt ut til styret fortløpende, men ikke tatt opp på 
møte. 

  

03/21 Årshjul 

• Ingenting for januar. 
 

  

04/21 Økonomiorientering 

• Når korrigeringer for varelager kommer ligger vi på et 
overskudd på 200.000,- i 2020. 
 

  

05/21 Ungdomsstyret orienterer 

• Utgår. 
 

  

06/21 Idretten skaper sjanser 

• Programmet begynner på tv neste søndag på tv2. 
 

  

07/21 Aktivitetskalender 

• 08. og 09. mai D-stevne sprang. 

• 05. og 06. juni L-stevne dressur. 

• Forslag om å få til en slags tour på distrikts nivå på 
sommerstid. 
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08/21 Årsmøte og medlemsmøte 

• Årets medlem er lagt ut på hjemmesiden og 
nominasjonsfrist er 20 februar. Karina legger ut info om at 
dem som har fått prisen tidligere ikke kan nomineres på 
nytt. 

• Dato for årsmøte blir den 10. mars 2021. Vi tenker i første 
omgang at dette blir digitalt, men dersom reglene endrer 
seg og det blir mulig å møtes fysisk gjør vi det. Ved digitalt 
årsmøte tar vi bare et kort medlemsmøte med litt info om 
blant annet NRYFstevne, og heller et ekstra medlemsmøte 
i forbindelse med stevnet i juni. 

• Gjennomgang av styret med hvem som er på valg og hvem 
som stiller til gjenvalg eller ikke. 
 

 
 
Karina. 

 

09/21 Eventuelt 

• Kristoffer sender mail til Siri angående landsstevne. 

• Styret sender inn bilde og info om seg selv til 
hjemmesiden. 

• Kretsting. Kristoffer, Linda og Ingrid deltok.  Kristoffer 
sender en mail til kretsen. 

 
Nytt styremøte blir mandag 08.02.21. 

 
Kristoffer 
 
Alle 
 
Kristoffer 

 
 
 
 
 

 

Møtet hevet kl. 19.50. 


