
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato:  22.04.21 

Sted: Digitalt 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Kristoffer Tvete, Ingrid Jacobsen, Sofie Evensen, John Martin Johansen, Ann-Helen  

Tonheim, Camilla Winterseth, Linda Mari Solberg, og Kjell Haagensen. 

Forfall: Adele Holme, Evelyn Johnsrød, Maria Ulriksen og Karina Jacobsen. 

Referent: Sofie Evensen. 

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

19/21 Godkjenning og oppfølging av referat 8 februar 2021 

• Godkjent 

  

20/21 Godkjenning og oppfølging av referat 22 februar 2021 

• Godkjent  

  

21/21 Post/Info 
ØRYK:  

• Invitasjon til klubbmøte 

• Stevneavvikling 
NRYF: 

• Samordnet registrering og velkommen til alle nye 
tillitsvalgte.  
 

Annen post blir sendt til styret på mail. 

  
 

 

22/21 Årshjul 

• Vi må registrere styret i Brønnøysund, vi avventer signert 
årsmøte protokoll. 

• Vi må også innhente politiattester fra alle trenere før det 
blir satt i gang treninger, dette er ikke noe som haster enn 
så lenge pga. koronarestriksjoner. 

  

23/21 Konstituering av styre 
 
Sekretær: Sofie Evensen. 
Kasserer: Ingrid Jacobsen. 
Politiattestansvarlig: Sofie Evensen. 
Barneidrettsansvarlig: Ann Helen Tonheim. 
Webansvarlige: Karina Jacobsen og Linda Bjerkan 
 
Sportskomiteen: 
Sofie Evensen, Linda Endrestad og Kristoffer Tvete med 
ressurspersoner fra Tune og Stall Tonheim. 
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Anleggskomiteen: 
Ingrid Jacobsen, Evelyn Johnsrød, Kristoffer Tvete og Adele Holme. 

24/21 Økonomiorientering 

• Alt er i orden. 

  

25/21 Ungdomsstyret orienterer 

• Utgår. 

  

26/21 Sportskomiteen orienterer 

• Vi ser at sprangstevnet blir vanskelig å gjennomføre pga. 
restriksjoner. Vi tenker at vi skal undersøke mulighetene 
for å få gjennomført en eventuell banetrening. 

• Vi har foreløpig is i magen når det gjelder dressurstevnet i 
juni. 

• Vi håper at vi får muligheten til å arrangere flere stevner 
etter sommeren, blant annet dølahestmesterskapet. 

  

27/21 Idretten skaper sjanser 

• Det er jevnlig informasjonsmøter som Linda, Kristoffer og 
Ingrid deltar på. Der er det informasjon om hvordan det 
går med deltakerne, eventuelt nye deltakere osv. 
 
Line Moen har tatt over rollen som trener i prosjektet. Det 
har kommet inn en kaldblods som de er i gang med 
tømmekjøring på og skal skaffe utstyr for å begynne med 
kjøring. 

  

28/21 Koronasituasjonen og videre aktiviteter 

• Se sak 26/21.  

• Vi undersøker hvordan kretsen ligger an i forhold til nye 
datoer og frister for kvalifiseringen til FERD rideskolecup. 
Kristoffer sender mail til Maria Lehmann. 

 
 
 
Kristoffer 

 

29/21 Møteplanen 

• Vi avholder hovedsakelig styremøter på torsdager da dette 
passer alle. 

• 6 mai, 27 mai og 17 juni er satt som møtedager hittil. 

  

30/21 Eventuelt 

• På neste styremøte 6 mai skal vi gå gjennom dokumenter 
for å bli resertifisert som satsningsklubb.  

• Kristoffer og Ingrid deltok på ryttertinger. Hestesport 
utgår, styret er nesten det samme noen nye 
varamedlemmer, Tanum ønsker endring ang. NM lag. 

  

 

Møtet hevet kl 20:05 


