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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 22.02.2021 

Sted: Digitalt 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Kristoffer Tvete, Ingrid Jacobsen, John Martin Johansen, Linda Mari Solberg, Maria Ulriksen, 

Karina Jacobsen og Jeanette Loftskjær 

Forfall: Camilla Winterseth, Evelyn Johnsrød, Adele Holme, Sofie Evensen og John-Ole Tonheim. 

Referent: Kristoffer Tvete  

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

19/21 Årsmøte  
Styret gikk igjennom årsberetning for sportskomiteen og for styret 
med korrigeringer underveis.  
 
Det mangler årsberetning og liste på hvem som skal være med 
videre i ungdomsstyret. Maria tar dette videre med Adele slik at 
det kommer på plass så fort som mulig. 
 
Styrets innstilling til valgkomitè er i orden og styrets innstilling til 
årsmøte blir:  
Leder: Gina Lindbæk-Hansen, gjenvalg 2 år 
Medlem: Anne Britt Joelsen Østbye, ikke på valg  
Medlem: Linda Hammer Jensen, gjenvalg 2 år  
 
Kristoffer, Ingrid, Sofie og Linda møtes på Tune i sekretariatet 
under årsmøte og «kjører» årsmøte digitalt fra Tune. Sofie har sagt 
seg villig til å være referent og forslag til dirigent blir Kristoffer. 
Dersom det skulle komme noen benkeforslag er Ingrid og Linda 
tellekorps. Medlemmene sender da inn stemmene til RORK-
mailen.  
 
Det har ikke kommet inn noen forslag til saker enda, fristen er 24. 
februar. Skulle det komme inn forslag tar styret en diskusjon enten 
via mail eller Teams.  
 
Karina har lagt ut de nominerte til årets medlem på hjemmesiden, 
nå må vi mobilisere ut til medlemmer og andre slik at de får stemt. 

 
 
 
Maria og 
Adele  

 
 
 
26.2 
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Vi informerer på årsmøte om at vi deler ut prisen ved enten stevne 
i mai eller juni.  
 

20/21 Eventuelt 
Tidtageranlegg:  
Gina har informert Kristoffer at etter som klubben ikke har brukt 
tidtageranlegget så mye er vurderer Tune å selge det. Styret ba 
Kristoffer og Linda undersøke pris med Gina for at eventuelt 
klubben kunne kjøpt det.  
 
Ingrid har fått en henvendelse fra Gina Wiig på Noreødegården 
Ryttersportsenter i Moss om klubben kunne tenke seg å arrangere 
noen innendørsstevner der da i sesongen 2022. Styret diskuterte 
saken og kom frem til at vi er positive til det og at vi kan ha et 
møte med Gina på Noreødegården for å diskutere.  

 
 
Kristoffer/ 
Linda 

 

 

Møtet hevet kl. 20.00 


