
 

Støtt oss med grasrotandelen! Org.nr.: 994116665 

Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato:  27.05.21 

Sted: Digitalt 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

Tilstede: Kristoffer Tvete, Ingrid Jacobsen, John Martin Johansen, Kjell Haagensen, Ann-Helen 

Tonheim og Linda Solberg  

Forfall: Adele Holme, Evelyn Johnsrød, Maria Ulriksen, Sofie Evensen, Camilla Winterseth og Karina 

Jacobsen 

Referent: Kristoffer Tvete  

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

31/21 Godkjenning og oppfølging av referat 22 april 2021 

• Godkjent 

  

32/21 Post/Info 
ØRYK:  

• Referat fra klubbmøte ble gjennomgått  

• Oppdatering av terminliste  
 

Annen post blir sendt til styret på mail. 

  
 

 

33/21 Årshjul 

• Ingen ting på årshjulet i mai, juni eller juli.  

  

34/21 Økonomiorientering 

• Alt er i orden. 

  

25/21 Ungdomsstyret orienterer 

• Utgår da ingen fra ungdomsstyret var i møte. 
Ungdomsstyret blir bedt om å sende noen andre 
representanter til styremøte dersom 
ungdomsrepresentantene ikke har mulighet til å delta.  

  

36/21 Sportskomiteen orienterer 

• Sarpsborg Kommune har i dag vedtatt å åpne alle utendørs 
arrangement for opptil 200 personer som vil si at vi kan 
arrangere vårt D/L-stevne første helgen i juni. 
Sportskomiteen jobber nå med bemanning og planlegging 
av stevnet. Sportskomiteen ber om at alle i styret sprer 
ordet videre slik at dugnadslistene blir fort fylt opp. Det 
blir som i fjor strenge regler.  

  

37/21 Idretten skaper sjanser   
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• Ikke mye nytt. Tutta har nå blitt kjørt med for første gang 
og en deltaker har deltatt på programtrening i dressur for 
dommer Kristoffer Nyquist. Det er fortsatt 
informasjonsmøter mellom Tune, Rytterforbundet og 
klubben en gang pr. måned.  

38/21 Koronasituasjonen og videre aktiviteter 

• Se sak 36/21.  

• Ellers håper vi at samfunnet sake men sikkert åpner opp 
igjen nå slik at vi til høsten kan få en mer normal hverdag.  

 
 
 
 

 

39/21 Eventuelt  

• Det blir et nytt møte til høsten med klubbveileder fra NRYF 
Trond Wælher der vi skal få gjennomgå handlingsplanen. 
Det er noen ting som skal lages og endres fra tidligere på 
dokumentene. Vi tar mer på neste styremøte. 

• Ann-Helen informerer kort om aktiviteten på Stall 
Tonheim der de første helgen i juni skal avholde 
rideskolestevne i sprang og gymkhana.  

• FERD: 
Det er fortsatt ikke kommet ut noen informasjon 
angående FERD-rideskolecup. Kristoffer har sendt Maria 
Lehmann melding og avventer svar. Ann-Helen sender ut 
mail til rideskolene i kretsen om de er interesserte i å være 
med på kvalifiseringen i år. Fristen for å melde inn 
kvalifiserte ryttere er 14. juni. Vi holder dialogen videre 
angående arrangeringen av kvalifisering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Helen 
Kristoffer  

 

 

Møtet hevet kl 19:15 


